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Відповідно до річних завдань, протягом 2020-2021 навчального року 

зусилля колективу були спрямовані на забезпечення безумовного виконання 

норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-

гігієнічного законодавства, запобігання розповсюдження коронавірусної 

хвороби Covid-19, забезпечення оптимального рівня відвідування та 

збереження здоров’я дітей.   

Не зважаючи на ускладнені умови, пов’язані з епідеміологічною 

ситуацією, заборону роботи басейну через карантинні обмеження, наявність 

випадків захворювання на Covid-19 та перебування на самоізоляції частини 

працівників і вихованців, рівень захворюваності  на  1  дитину  залишився  на 

рівні минулого навчального року - 0,8 днів, відсоток пропусків через 

хворобу-1, інфекційна захворюваність на 1 дитину - 1 %, кількість 

частохворіючих дітей - 55. Зменшилася кількість дітей, які перебувають на 

диспансерному обліку по захворюваності шлунково-кишкового тракту – 3 (9 

- у 2019-2020) дітей, зору – 2 (5). На рівні минулого року залишилася 

кількість дітей з порушеннями постави – 6 (6) і плоскоступістю – 7 (7). На 

жаль, кількість дітей із захворюванням серцево-судинної системи 

збільшилася в порівнянні з минулим роком з 3 до 29. Тому є необхідність 

надати інструкторам з фізкультури і вихователям рекомендації щодо 

особливостей фізичних та психологічних навантажень на цих дітей для 

збереження їх здоров’я. 

Випадків травмування дітей за 2020-2021 навчальний рік не 

зафіксовано. Прикрим є випадок виробничого травматизму помічника 

вихователя, який спускався по східцях з ІІ поверху для отримання їжі на 

харчоблоці. Зафіксовано 3 випадки побутового травматизму працівників, 

причинами яких стала особиста необачність. З метою запобігання подібних 

випадків відремонтовано та введено в експлуатацію електричний підйомник, 

проведено позапланові інструктажі з охорони праці.  

Як показав аналіз стану харчування дітей, грошові норми виконуються 

на 100%, середній показник виконання натуральних норм – 84%. Причинами 

невиконання натуральних норм харчування є невідповідність встановлених 

грошових норм рівню ринкових цін на продукти харчування. Протягом 2020-

2021 н.р. членами групи безпечності систематично здійснювався аналіз 



небезпечних факторів та контроль у критичних точках визначені системою 

НАССР, випадків постачання неякісної продукції не зафіксовано.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями в режимі онлайн протягом 2020-

2021 н.р. було проведено 5 засідань батьківської ради. Обговорено з батьками 

проєкти Положення про батьківську раду і внутрішню систему забезпечення 

якості освіти, Стратегію розвитку ЖЦРД №53 на 2021-2025р.р. Ухвалено 

порядок передачі і оприбуткування благодійної допомоги у натуральній 

формі. Заслухано результати моніторингу  доступності для батьків публічної 

інформації  про діяльність закладу в умовах карантинних обмежень. 

Ознайомлено батьків з Базовим компонентом (Державним стандартом) 

дошкільної освіти України, станом організації  харчування дітей,  

надходження і витрати кошторисних призначень і благодійної допомоги. 

 В режимі онлайн за Google-формою вперше проведено  опитування 

батьків про роботу ЦРД. Переважна більшість респондентів відповіла, що 

дитина почувала себе в групі чудово, із задоволенням відвідувала дитячий 

садок, з'явилися нові друзі, дитина розкрила свій творчий потенціал, набула 

досвіду спілкування, інтенсивно розвивається мовлення, формуються 

побутові навички, стала більш самостійною, розкутою, легше знаходить 

спільну мову з однолітками, швидко запам’ятовує пісні та вірші, доводить 

розпочату справу до кінця. Такі зміни відбулися завдяки сприятливій 

атмосфері в групі, високому професійному рівню працівників ЦРД, 

злагодженості в діяльності різних служб, сучасному управлінню закладом, 

колегіальному вирішенню проблем з родинами вихованців. Разом з тим, 

відсоток охоплених опитуванням респондентів вказує на необхідність 

пошуку нових засобів залучення батьків кожної групи до Google-

опитування. 

Батьки 3 середніх і 3 старших груп забезпечили своїх дітей навчально-

методичним комплектом (НМК) до інноваційної програми «Впевнений 

старт», яка впроваджується в закладі. Бюджетним коштом, на умовах спів 

фінансування з батьками, завдяки матеріальній допомоги депутатів міської 

ради молодші, середні і старші групи забезпечено новою сучасною 

комп’ютерною технікою: ноутбук, БФП, телевізор, доступом до мережі 

Інтернет. На ноутбуки старших груп встановлено мультимедійний контент, 

що дає змогу використовувати матеріали, розміщені на освітньому порталі 

vstart.com.ua. Разом з тим, потребують комп’ютерного забезпечення 

логопедичні та ясельні групи.  

Аналіз наявного навчального та ігрового обладнання показав, що за 

бюджетні кошти придбано програми «Впевнений старт» і хрестоматії  до них 

для 9 груп. Батьки 8 груп придбали НМК для своєї  дитини. Треба ще 30 



НМК в новостворену молодшу групу. За бюджетні кошти придбано також 

навчальне та ігрове обладнання для ресурсної кімнати, кабінетів психолога і 

соціального педагога. Батьки чстково придбали іграшки для дітей своїх груп. 

На жаль, фінансових ресурсів кошторису і батьків не вистачає для придбання 

навчального  та  ігрового обладнання  в повному обсязі згідно Примірного 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для ЗДО.  

Моніторинг кількісного та якісного аналізу результатів обстеження 

випускників на визначення рівня готовності до шкільного навчання у 2020-

2021 н.р. проводився в 2 етапи.  За результатами моніторингу І зрізу 

визначалися завдання вихователям по усуненню труднощів, які виникали у 

дітей. За результатами ІІ зрізу показали: з 94 обстежених дітей старшого 

дошкільного віку із 4  випускних груп: високий рівень готовності до 

шкільного навчання сформований у 75 дітей (80 %), середній рівень у 17 

дітей (18 %), низький - у 2 дітей (2 %), яким не рекомендовано навчання у 

школі з 6 років.  

 З метою осучаснення діагностичного інструментарію ЖЦРД №53 уклав 

угоду з лабораторією психології дошкільника Інституту психології 

ім.Г.С.Костюка НАПН України про співробітництво на 2021-2023 роки щодо 

визначення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в 

умовах реформування нової української школи. 5 педагогів закладу взяли 

участь у ІІ Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Готовність 

дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування 

української школи». Їх матеріали опубліковано в збірнику наукових статей. 

Аналіз результатів атестації педагогічних працівників у 2020-2021 

навчальному році засвідчив, що за атестаційний період 8 педагогів пройшли 

курсову перепідготовку, 7 атестувалися. Педагоги, які підлягали черговій 

атестації провели для колег майстер-класи, під час яких переглянуто форми 

організації освітнього процесу за новою програмою і програмно-методичним 

комплектом «Впевнений старт», продемонстровано можливості 

використання інформаційно-комунікативних засобів у роботі сучасного 

педагога. Атестаційна комісія відзначила, що педагоги значно підвищили 

свій рівень професійної майстерності та особистісного розвитку.  

       Про підвищення професійної компетентності та рівня творчої активності 

свідчить участь наших педагогів протягом 2020-2021н.р. у 8  заходах 

міського та обласного рівня, 6 - всеукраїнських конкурсах, науково-

практичних конференціях та семінарах, 5 - міжнародних конкурсах, 

виставках, науково-практичних конференціях, 12 публікацій  у збірниках 

наукових праць, міжнародне партнерство із закладами дошкільної освіти та 

вузами м.Кіото (Японія). 



  На виконання Приписів ДСНС та держспоживслужби, Санітарного 

регламенту щодо будівель та приміщень: облаштовано пожежну 

сигналізацію в приміщеннях І і ІІ поверхів та підвальному приміщенні; 

проведено окрему водогінну протипожежну лінію до пожгідрантів; виконано 

ремонт аварійної частини фасаду і сходів на вході в будівлю № 2, частини 

коридору, кабінетів заступника завідувача з господарств і соціального 

педагога, замінено покрівлю і підлогу павільйону групи «Дюймовочка».

 Коштом батьків та зусиллями працівників проведено косметичний 

ремонт ігрової кімнати групи «Ромашка», спальні групи «Бджілка» і 

роздягальні групи «Калинка». 

 З метою забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної 

дошкільної освіти, спрямованої на розвиток первинного соціального досвіду, 

придбано дидактичне та ігрове обладнання для ресурсної кімнати. Кабінети 

практичного психолога і соціального педагога обладнано меблями та 

комп’ютерною технікою. Розроблено робочий проект влаштування 

доступності маломобільних груп населення до ЖЦРД №53.  

 Придбано 30 дитячих стільців в музичну залу, ламінатор для 

методкабінету, БФП - групам «Сонечко» і «Бджілка», соціальному педагогу.   

Замінено: лінеліум в роздягальні групи «Барвінок»; вікна  - в роздягальнях 

груп «Соняшник», «Берізка» і «Білосніжка», спальні групи «Метелик» і 

кабінеті соціального педагога; світильники - в ігровій групи «Бджілка», 

роздягальнях груп «Ромашка», «Соняшник», «Бджілка», «Сонечко» і 

«Калинка», 7 аварійних світильників на 1 і 2 поверхах; проведено 

реконструкцію освітлення  13 ігрових і спортивного майданчиків. На 

принципах співфінансування з батьками виготовлено 45 дитячих шаф і 2 

шафи для одягу персоналу груп «Калинка» і «Метелик».  

В наступному навчальному році необхідно продовжити забезпечення: 

безперебійної ефективної діяльності закладу в умовах адаптивного карантину 

та пост-карантинного періоду, дотримуючись норм та правил безпеки всіма 

учасниками освітнього процесу; удосконалення форм і методів педагогічного 

супроводу ігрової діяльності дітей, передбачених Базовим компонентом 

дошкільної освіти;  впровадження програми «Впевнений старт» з молодших  

груп. 

У 2021-2022 навчальному році, за умови відміни карантинних 

обмежень, на умовах співфінансування, планується організація системи 

гурткової роботи та консультативних пунктів: 

- Гурток художньої діяльності «Чарівна палітра» - для дітей старших, 

середніх і логопедичних груп.  



- Гурток англійської мови «BOYS and GIRLS» – для дітей старших і 

логопедичної групи «Калинка».  

- Спортивна секція «Дельфінчик» - для дітей з фізичними здібностями 

та для дітей з ослабленим здоров’ям.  

- «Здоров’ятко» (лікувально- фізкультурні комплекси для дітей, у яких 

виявлено порушення постави, плоскостопість  - за направленнями дільничого 

педіатра). 

- Фізкультурно-оздоровча секція «Спритні та кмітливі»  - для дітей 

старшого дошкільного віку.. 

- Логопедичний консультативний пункт №1 для дітей з мовленнєвими 

вадами загальних старших груп та їх вихователів і батьків.  

- Логопедичний консультативний пункт №2 для дітей з мовленнєвими 

вадами загальних молодших і середніх груп та їх вихователів і батьків.  

- Консультативний пункт педагогічної підтримки.  

- Консультативний пункт психологічної підтримки.  

- Група короткотривалого перебування для дітей 2-3 років «Зернятко». 

  За відповідного бюджетного забезпечення, на умовах                                  

співфінансування з батьками необхідно: зробити ремонт басейну і переходу 

до нього;  продовжити ремонт фасадів, павільйонів і спалень; замінити 

плитку в коморі для холодильного обладнання і кімнаті персоналу 

харчоблоку, умивальних і туалетах всіх групових осередків; замінити вікна в 

музичній залі, на переході в басейн і в художній студії, роздягальнях груп 

«Барвінок», «Перлинка», «Метелик», «Козачки» і «Добринка»; ігровій і 

спальні групи «Соняшник»; закінчити заміну огорожі і розпочати ремонт 

асфальтового покриття; продовжити поповнення кількості спецодягу і 

дитячої постільної білизни, дитячих шаф і ліжок, світильників в роздягальнях 

і спальнях; кухонного і столового посуду на кухні і в буфетних. Залишаються 

актуальними проблеми осучаснення і збагачення предметно-ігрового 

середовища груп, ігрових і спортивного майданчиків, придбання 

інтерактивного обладнання,  термосанації будівлі і реконструкції системи 

вентиляції.  


