
ЗВІТ 

завідувача 

ЗДО (ясла-садок)  №22 

“Джерельце”

Бятової Яни Олександрівни



Конституції України, Конвенції про права дитини,  

Закону України  «Про освіту», 

Закону України «Про дошкільну освіту», 

Базового компонента дошкільної освіти в Україні, 

Закону України «Про охорону праці»;

Закону України «Про Цивільний захист, 

а також відповідно власного Статуту, Програми 

розвитку та плану роботи закладу дошкільної освіти.



Робота навчального закладу протягом 

2019-2020 навчального року планувалася 

та проводилася на основі державних 

документів: 



Дошкільний навчальний заклад           

(ясла садок) №22 “Джерельце”

знаходиться за адресою: м. Суми, 

вул. Ковпака, 25.

Мова виховання: українська

Станом на 31 травня 2020 року

в закладі перебуває – 232 дітей.

Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00

В закладі працюють 10 вікових 

груп:

 2 групи раннього віку;

 2 групи – 4-го року життя;

 2 групи – 5-го року життя 

( з яких одна інклюзивна)

 2 групи – 6-го року життя;

 2 різновікові групи 

компенсуючого типу.



Пріоритетний напрям роботи



Облаштування території



Державні  програми, за якими здійснюється 

навчально-виховний процес:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку

“Я у Світі ”.

2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)



Всього працівників  - 51 чоловік:

- завідувач

- вихователь – методист

- практичний психолог

- 25 педагогів 

- 2 музичних керівника

- сестра медична старша

-2 вчителя логопеда28 

-18 вихователів

- обслуговуючого персоналу

Кадрове забезпечення  дошкільного закладу



Робота  з кадрами



Семінар-

практикум

Тренінг

Майстер-клас

Круглий стій

Інтерактив

ні 

технології 

в роботі з 

педагогами



Заходи проведені  на базі закладу



Використання нетрадиційних 

технік малювання
ОБЖД

Трудове виховання
Квест - ігри

Робота з дітьми



Впровадження 

програм та 

технологій в ДНЗ

«Степ-mix»  степ – аеробіка,
(Картушина С.В.)

Читання за Л.Шелестовою
(Гулій Н.В)

Мнемотехніка

(Сумцова С.М.    

Галушка Л.Г.) 

Пальчикова гімнастика 
“Су-Джок”,

(Сумцова С.М.)

Фітболгімнастика
(Картушина С.В.) Використання лего

цеглинок



Організація роботи з 

обдарованими дітьми



Матеріально-технічна база навчального закладу:



Проведення ремонтних робіт



Розвивальне середовище груп



Облаштування 

кімнати ОБЖД



Організація харчування



Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних 

працівників



Заходи взаємодії з батьками



Дистанційна робота




