
Звіт завідувача 

ЗДО (ясла-садок)  №22 

“Джерельце”

Бятової Яни Олександрівни



Дошкільний навчальний заклад           

(ясла садок) №22 “Джерельце”

знаходиться за адресою: м. Суми, 

вул. Ковпака, 25.

Мова виховання: українська

Станом на 31 травня 2021 року

в закладі перебуває – 219 дітей.

Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00

В закладі працюють 10 вікових 

груп:
 2 групи раннього віку

 ( з яких одна інклюзивна);

 2 групи – молодшого віку;

 2 групи – середнього віку ;

2 групи – старшого віку

( з яких одна інклюзивна)

2 різновікові групи компенсуючого типу.



Пріоритетний напрям роботи



Облаштування території



Державні  програми, за якими здійснюється 

освітньо-виховний процес:

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку

“Я у Світі ”.

2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)



Всього працівників  - 52 особи:

 завідувач

 вихователь – методист

 практичний психолог

 25 педагогів 

 2 музичних керівника

 2 сестри медичних старших

 2 вчителя логопеда 

 18 вихователів

 26 обслуговуючого персоналу

Кадрове забезпечення  дошкільного закладу



Флешмоби дитячі та доросліОБЖД

Трудове виховання
Розваги

Робота з дітьми та педагогами



Впровадження 

програм та 

технологій в ДНЗ

«Степ-mix»  степ – аеробіка,

Читання за Л.Шелестовою
(Гулій Н.В)

Мнемотехніка

(Сумцова С.М.    

Галушка Л.Г.) 

Пальчикова гімнастика 
“Су-Джок”,

(Сумцова С.М.)

Фітболгімнастика

Використання лего
цеглинок



Матеріально-технічна база навчального закладу:



Облаштування 

коридорів



Плани на майбутнє

1. Ремонт музичної зали;

2. Капітальний ремонт – встановлення 

пожежної сигналізації;

3. Косметичний ремонт груп

№3 “Зірочка” та  №7 “Теремок”



Розвивальне середовище груп



Фінансово-господарська 

діяльність ДНЗ

Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

(КЕКВ2210) – 83400, 84, з них було придбано:

 Миючі та чистячи засоби – 21856.35 грн;

 Папір офісний – 5640.00 грн;

 Господарчі товари – 27167.24 грн;

 Дозатори для мила – 1344.00 грн;

 Двері (припис пожежників) – 6429.00 грн;

 Підписка періодичних видань на ІІ півріччя 2020 р. – 4563.25 грн;

 Килимки брудозахисні – 2230.00 грн;

 Дезінфікуючі засоби ( антибактеріальне мило, антисептик – 1966.00 грн

 Дезінфікуючі засіб ( для прибирання приміщення) – 4225.00 грн;

 Медикаменти – 1026.50 грн;

 Новорічні подарунки – 1200.00 грн;

 Багатофункціональний пристрій ( інклюзія) (КЕКВ 3110) - 6780 грн

Оплата послуг ( крім комунальних) (КЕКВ 2240) 

склала 47291.70 грн



Оплата комунальних послуг (КЕКВ 2270) 
за період з вересня 2019 р. по травень 2020 р.:

 Водопостачання та водовідведення – 22082.47 грн;
 Теплопостачання та гаряче водопостачання – 405096.97 грн;
 Активна електрична енергія – 809326.12 грн;
 Вивіз та утилізація ТПВ – 2911.72 грн.

Оплата харчування дітей (КЕКВ 2230):
 За рахунок місцевого бюджету – 210308.95 грн;
 За рахунок батьківських коштів – 220073.88 грн.

Капітальний ремонт приміщень закладу (КЕКВ 3130) – 99253.63 грн.

За рахунок благодійних внесків було придбано (КЕКВ 2210):
 Господарські та будівельні товари – 5764.00 грн;
 Меблі в групу (депутатські кошти) – 10000 грн.

Проведення навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки 
(КЕКВ 2282) – 474.00 грн



Насправді найважливіші  складові щастя дуже прості:

маленька, але родина, здоров`я рідних людей,

дім, де тебе чекають та розуміють, 

прагнення бачити у людях

насамперед світло і добро,

щира віра у те, що труднощі-це все тимчасове.

Справжнє щастя не приходить звідкись ззовні,

кожна людина носить його у собі.

Тому будьте щасливими!


