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ЗВІТ
завідувача комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради» Баштинської 3.І. про підсумки діяльності дошкільного навчального закладу у 2017/2018 навчальному році та оздоровчий період 2018 року

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради» (далі - КЗ «ДНЗ № 267») забезпечує догляд за дітьми від двох до шести (семи) років, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
У дошкільному закладі функціонувало 11 груп. Із них одна перша молодша група та 10 груп дошкільного віку, в яких навчалось та виховувалось 153 дитини. Навчально-виховна робота проводилася відповідно до головної методичної мети та пріоритетних завдань, зазначених у плані роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік.
 Діяльність комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради» у 2017/2018 навчальному році була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорона здоров’я дітей», «Про мови», «Про захист дитинства», державних програм «Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України», Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» (наказ МОН молоді та спорту № 398 від 26.04.2011), «Положення про методичний кабінет».
Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та річним планом роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 267 компенсуючого типу Харківської міської ради на 2017/2018 навчальний рік, колектив закладу  використовував оптимальні  способи навчання та виховання дітей із порушеннями зору.
  Освітньо-виховна, корекційно-відновлювальна та лікувально-профілактична роботи з дітьми, які мають порушення зору, а також запити батьків і громади спрямували заходи, які проводилися в закладі, на виконання  пріоритетних завдань:
- забезпечення цілісного підходу до виховання культури спілкування дошкільників;
- формування ціннісного ставлення дошкільників з порушеннями зору до національної культури.
  Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню активних форм методичної роботи, а саме: педагогічна рада, творча група, школа передового педагогічного досвіду, колективні перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми, тренінги тощо. 
Головною метою методичної роботи було ознайомлення педагогів із ефективними освітніми технологіями, сприяння їх максимальній самореалізації та розвитку творчого потенціалу.
 	Так у 2017/2018 навчальному році курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» за напрямом «Вихователі дошкільних навчальних закладів  пройшли Понкратова Ніна Павлівна, Кобиляцька Тетяна Миколаївна; за напрямом «Вихователі-методисти ДНЗ» - Любінецька Людмила Володимирівна.
	Протягом навчального року педагоги закладу займалися самоосвітою та  підвищували науковий та методичний рівень шляхом відвідання районних методичних об’єднань. 
Завідувач Баштинська З.І. та вихователь–методист Любінецька Л.В. підвищували свій професійний та фаховий рівень шляхом відвідання районного методичного об’єднання для керівників і вихователів-методистів закладів дошкільної освіти і навчально-виховних комплексів Немишлянського району. Здобуті знання ефективно застосувалися в адміністративній та методичній роботі.
	Активними слухачами районного методичного об’єднання для вихователів молодших і середніх груп були Рикун Н.Л. та  Дем’яненко Т.В. Вони поглибили знання про ефективні методи та прийоми організації освітнього процесу з дітьми 4-го, 5-го року життя та використовували їх в роботі з вихованцями. 
	Вихователь Бондаренко Л.В. відвідувала районне методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку, де  систематизувала знання  щодо розвитку дітей раннього віку відповідно до  сучасних запитів держави в галузі дошкільної освіти.
	Музичні керівники Касьян О.О. та Головко О.М. відвідували методичне об’єднання для музичних керівників району. Ознайомившись  із досвідом колег щодо організації навчально-виховної  роботи з музичного виховання, вони адаптували отримані знання для роботи з дітьми з порушеннями зору.
Після кожного засідання  методичного об’єднання педагоги отримували домашні завдання, виконання яких також сприяло підвищенню їх фахової майстерності.
Сестра медична старша Парфенова О.І. відвідувала районне методичне об’єднання для медичних сестер, де поглибила знання щодо організації медичного обслуговування та харчування дошкільників, про форми роботи з дітьми, батьками та педагогами закладу щодо профілактики захворюваності та формування здорового способу життя.
Крім того вихователі Петухова Г.М. та Колянда Н.О. навчалися  в інституті післядипломної освіти  ХНПУ ім. Г.С.Сковороди без відриву від роботи. Важливо зазначити, що Петухова Г.М. закінчила Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки з відзнакою.
Підвищенню рівня педагогічної майстерності сприяла й атестація педагогів. До складу атестаційної комісії І рівня залучено компетентних педагогів, серед яких голова ПК закладу, практичний психолог, вчителі-дефектологи, вихователь-методист, вихователь. Між членами атестаційної комісії було чітко розподілено обов'язки. Робота комісії проводилася відповідно до календарного плану роботи щодо організації і проведення атестації педагогічних працівників.
Протягом жовтня - березня  всі педагоги, які підлягали атестації, провели відкриті заняття, святкові ранки, режимні моменти. Ці заходи відзначалися змістовністю, оригінальністю, творчим підходом, вмілим використанням елементів інтерактивного, розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комп’ютерних технологій.
У 2017/2018 н.р. в закладі було атестовано 7 педагогічних працівників, що складає 24% від загальної кількості педпрацівників.
За результатами атестації: 
	Новодранова Л.В., Понкратова Н.П., вихователі, відповідають  займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»;

Кобиляцька Т.М., Сергєєва Н.М., Байрачна І.О., вихователі,  відповідають займаній посаді, їм присвоєно    кваліфікаційну    категорію «спеціаліст другої категорії»;
Євдошенко О.А., Нікітіна Н.М., вчителі-дефектологи, відповідають займаній посаді. Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист» Євдошенко О.А. та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Нікітіній Н.М.
Станом на 31.05.2018 якісний склад педагогів становить:
	кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 5 педагогів;

кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» -  3 педагогів;
кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» -  7 педагогів;
 кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 14 педагогів.
Педагогічне  звання    «вихователь-методист»  мають вихователі          Близнюк Т.В. і Єремєєва Т.О. Педагогічне звання «вчитель-методист» 02.04.2018 атестаційною комісією ІІ рівня Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради присвоєно Євдошенко О.А., вчителю-дефектологу.
Всі педагоги, які атестувалися у 2017/2018 н.р. курсову перепідготовку пройшли відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
Засобом здійснення  методичної роботи з кадрами була передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так у 2017/2018 навчальному році було організовано підписку на журнали «Дошкільне виховання», «Практика управління дошкільним закладом», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Джміль», «Дитячий садок», «Дефектологія», «Психологія дошкілля», «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу».
 Методичний кабінет протягом навчального року поповнювався методичною літературою за тематикою пріоритетних завдань, використання якої сприяло створенню умов для повноцінного та якісного засвоєння дітьми чинних програм.
	За 2017/2018 навчальний рік у формі консультації відповідно до річного плану роботи для педагогів закладу були проведені такі групові консультації:
- «Про особливості планування освітньо-виховної роботи у 2017/2018 навчальному році» – 04.09.2017 (Любінецька Л.В., вихователь-методист);
- «Вплив спілкування дорослих на мовленнєво-комунікативну компетентність дошкільників» – 22.11.2017 (Довженко З.П., вчитель-дефектолог);
- «Шляхи забезпечення економічної спрямованості освітнього процесу» – 14.02.2018 (Близнюк Т.В., вихователь);
- «Завдання ознайомлення дошкільників з витоками народознавства» –  20.04.2018 (Любінецька Л.В., вихователь-методист).
	Для музичних керівників Касьян О.О. та Головко О.М. були проведені консультації:
- «Вплив    музики    на    психічну діяльність дитини» - 15.11.2017 (Хижниченко А.Д., практичний психолог);
- «Слухання музики в контексті патріотичного виховання» - 22.03.2018 (Любінецька Л.В., вихователь-методист).
	Вихователі першої молодшої групи Бондаренко Л.В., Петухова Л.М. 15.09.2018 прослухали консультацію Хижниченко А.Д., практичного психолога «Про особливості адаптації дітей раннього віку».
	Крім того були проведені чотири індивідуальні консультації для вихователів: Колянди Н.О. (05.09.2017, Євдошенко О.А., «Особливості роботи з різними порушеннями зору»); Рикун Н.Л. (12.12.2017, Любінецька Л.В., «Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників»); Самородовій Т.М. (21.02.2018, Близнюк Т.О. «Змістове наповнення пізнавальної теми «Моя країна - Україна»); Байрачної О.І. (17.05.2018, Любінецька Л.В., «Специфіка фізичного виховання дітей влітку в умовах ЗДО»).
Інформація, отримана педагогами під час вищезазначених форм роботи з педагогічними кадрами, сприяла професійному самовдосконаленню, підвищенню професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури.
Протягом навчального року було проведено педагогічні ради:
- «Про підсумки діяльності закладу у 2016/2017 н.р. та завдання педагогічного колективу  на 2017/2018 н.р.» - 31.08.2017;
- «Виховання дитини-патріота в умовах ЗДО» - 29.12.2017;
- «Виховання базових економічних якостей дитини з порушеннями зору» - 30.03.2018;
- «Про замовлення на навчання в 2018/2019 навчальному році на курсах підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «ХАНО» - 10.04.2018;
-  «Результативність засвоєння дітьми чинних програм» - 30.05.2018.
 	На них обговорювалися питання формування патріотичних почуттів і базових економічних якостей дошкільників, інші актуальні питання, визначені колективом закладу, як пріоритетні.
Протягом року було проведено 4 колективних перегляди.  Їх тема  відповідала проблемам, порушеним на засіданнях педагогічної ради. Вмінням формувати ціннісне ставлення до національної культури під час реалізації освітніх ліній «Дитина у соціумі» та «Мовлення дитини» поділилися Кобиляцька Т.М. (старша група № 3) та Бондаренко Л.В. (перша молодша група № 1). Досвідом формування базових економічних якостей дошкільника під час реалізації освітніх ліній «Дитина у соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» поділилися з колегами вихователі Байрачна І.О. (середня група № 3) та Сергєєва Н.М. (друга молодша група № 8). Заняття були проведені на достатньому організаційному та науково-методичному рівні. 
Матеріали роботи школи передового педагогічного  досвіду  «Культура мовлення та мовленнєвий етикет у професійній діяльності педагога», членами якої є Близнюк Т.В., Євдошенко О.А., Єремєєва Т.О., Нікітіна Н.М., Колянда Н.О., орієнтовані на удосконалення знань педагогів   про основні теоретичні відомості та про культуру професійного мовлення вихователя, розкриття ролі вихователя у засвоєнні мовленнєвого етикету в дітей дошкільного віку, підготовці етикетних формул для формування мовленнєвої культури дошкільників.
Творча група закладу працювала над вивченням психолого-педагогічних основ проблеми «Педагогічні засади економічного виховання дошкільників в умовах дошкільного закладу та родини», аналіз навчання програм навчання і виховання в дошкільному закладі, підготовка вихователів та залучення батьків до початкового економічного виховання дошкільників, виробленням єдиного педагогічного підходу з боку педагогів і батьків до економічного виховання дітей у закладі та родині. Активно працювали у складі творчої групи  Дем’яненко Т.В., Любінецька Л.В., Колянда Н.О.
	Підвищенню методичної грамотності Колянди Н.О., вихователя, сприяла участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри змін», яка відбулася 16.05.2018 у ХНПУ ім. Г.С.Сковороди.
	Крім того стаття Колянди Н.О. «Імідж вихователя закладу дошкільної освіти: значення, складові, засоби формування» надрукована у Матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції [за редакцією професора Р.І.Черновола-Ткаченка, професора О.І. Мармази; доцента О.Е. Гречаник – Харків, ТОВ «Планета-Принт», 2018]. 
23.02.2018 у закладі відбувся семінар  керівників і вихователів-методистів закладів дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Немишлянського району «Розвиток інклюзивної культури учасників освітнього процесу в закладі дошкільної освіти». На ньому було розкрито сутність інклюзії і визначено можливості її застосування у навчанні та спільному перебуванні дітей з різними фізичними та інтелектуальними можливостями. Керівники та вихователі методисти збагатили методичний  досвід знаннями щодо форм і методів формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Крім того були вироблені рекомендації, які сприятимуть підвищенню результативності впровадження інклюзивної освіти в заклади дошкільної освіти району.
Активну участь у підготовці та проведенні семінару брали                Довженко З.П., Нікітіна Н.М., Євдошенко О.А., вчителі-дефектологи,  Єремєєва Т.О. Близнюк Т.В., Байрачна І.О., Рикун Н.Л., Сергєєва Н.М., Колянда Н.О., вихователі, Головко О.М., Касьян О.О., музичні керівники. Готуючись до семінару, вони активно займалися самоосвітою, вивчали науково-методичну літературу з питань інклюзивного навчання.
З 14.05.2018 по 18.05.2018 у закладі проходив Тиждень безпеки дитини, в ході якого педагоги узагальнили з дітьми знання про фактори, що спричиняють пожежу, харчове отруєння, ДТП, стихійні лиха та опрацювали міри запобігання небезпеці. 18.05.2018 було проведено комплексне об’єктове тренування з евакуацією  дітей і працівників до ХЗОШ № 49. 
Відповідно до річного плану роботи було проведено тематичні вивчення стану організації освітньо-виховного процесу, а саме:
- «Форми та заходи роботи з дітьми щодо ознайомлення з національною культурою» (з 01.12.2017 по  20.12.2017);
- «Стан роботи із виховання базових економічних якостей особистості дитини з порушеннями зору»  (з 28.02.2018 по 16.03.2018).
          Результати тематичного вивчення «Форми та заходи роботи з дітьми щодо ознайомлення з національною культурою» доводять, що  форми та методи роботи з дітьми щодо ознайомлення з національною культурою, які використовують педагоги, доцільні та ефективні. Однак  педагогам було вказано на необхідність зазначати у календарних планах роботи обладнання та матеріал, що використовуються під час занять, наочні та демонстраційні зразки, роздатковий матеріал; змінювати експозиції національних куточків у групах відповідно до тем тижня чи обрядових сезонів та поповнювати експозиції національних куточків лише тими експонатами,  що представляють виховну цінність. 
	Вихователям Бондаренко Л.В., Петуховій Г.М., Понкратовій Н.П. було рекомендовано доповнити національний куточок керамічними іграшками (за наявності фінансування).
	Вихователі   Жерденко О.А.,   Сергєєва Н.М.,   Самородова Т.М.,   Колянда Н.О. отримали рекомендації доповнити національний куточок музичними інструментами; Сергєєва Н.М., Самородова Т.М.  - українськими народними казками; Жерденко О.А. - макетом подвір’я; Понкратова Н.П. - листівками, дидактичними іграми та портретами Лесі Українки та Т.Г.Шевченка.
	Результати тематичного вивчення «Стан роботи із виховання базових економічних якостей особистості дитини з порушеннями зору» доводять, що вихователі приділяють достатню увагу цьому питанню, однак виявлено недоліки, які потребують виправлення. 
	Зокрема вихователям було наголошено на необхідності планування та проведення бесід щодо безпечної поведінки на прогулянці та при роботі з інвентарем для праці; продовження роботи щодо формування у дошкільників навичок правильного зберігання особистих речей у шафах.
	Крім того за результатами тематичного вивчення педагогам рекомендовано було педагогічно взаємодіяти з батьками, проводити просвітницьку роботу з питань виховання базових економічних  якостей та активно їх залучати до процесу в умовах  закладу дошкільної освіти та сім’ї; формувати у дітей базові економічні якості шляхом залучення до сюжетно-рольових ігор, настільно-друкованих, дидактичних; читання художньої літератури.
Вчителі-дефектологи Нікітіна Н.М., Євдошенко О.А.,Довженко З.П., Гранкіна О.С. повинні приділити увагу вихованню базових економічних якостей дитини засобами корекційної роботи.
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з річним планом на 2017/2018 навчальний рік та з метою вдосконалення якості навчально-виховної роботи вихователів групи старшої групи № 9 Близнюк Т.В., Єремєєвої Т.О. з 20.04.2017 по 04.05.2018 було проведено комплексне вивчення. Комісія визнала стан організації освітьо-виховної роботи старшої групи № 9 достатнім,  проте вихователям були надані певні рекомендації щодо вдосконалення якості освітнього процесу. 
Протягом навчального року педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 6-го року життя дошкільною освітою. На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї», керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, з метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, продовжував діяти консультативний центр (наказ по закладу від 31.08.2015 № 72).
Регулярно проводиться обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку. Для охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку в закладі виконувались наступні заходи:
	було складено та уточнено списки дітей дошкільного віку, які проживають на території обслуговування дошкільного навчального закладу;
	створена база даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі уточнених списків;

  - проводилась роз’яснювальна та консультативна робота серед батьків щодо переваг суспільного дошкільного виховання, необхідності дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку;
	була організована робота психолого-педагогічної служби для занять з дітьми, неохопленими дошкільною освітою;

- з метою поширення інформації про дошкільну освіту для мешканців мікрорайону проведена презентація сайту ДНЗ № 267;
- здійснювався соціальний та педагогічний патронат із метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї.
Згідно з проведеним у 2017/2018 навчальному році обліком, на закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, мешкає 362 дитини віком від 0 до 6 років.
Із загальної кількості дітей віком від 1 до 6 років, які мешкають на закріпленій за дошкільним закладом території, освітою охоплено 64%. Лишається 36% неохоплених дітей, які не досягли трирічного віку і знаходяться вдома з батьками. Однак охоплення суспільною освітою дітей 2011 (з 01.09.2010), 2012, 2013, 2014 року народження, які мешкають на закріпленій за дошкільним закладом території, складає 100%.
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з 15 серпня 2013 року набір дітей до КЗ «ДНЗ № 267» здійснюється через систему «Електронної реєстрації дітей в ДНЗ». Завдяки цій системі, батьки в спромозі відстежувати просування черги.
Продовжує діяти сайт нашого закладу, який постійно поповнювався новою інформацією. Він зручний для педагогів, батьків, для зацікавлених відвідувачів. На сайті можна знайти необхідну інформацію про наш заклад, дізнатися, як знайти заклад, умови вступу дітей; наші перспективи, успіхи, досягнення, дізнатися останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення, звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік та І півріччя 2018 року, використання благодійних коштів, ознайомитися із життям дітей у групах; прочитати поради фахівців. 
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи погоджується в управлінні освіти адміністрації Немишлянського району, схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу.
В цьому році організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію визначених завдань з врахуванням аналізу роботи за минулий навчальний рік.
Протягом 2017/2018 навчального року заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», методичними рекомендаціями до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» і програмно-методичним комплексом «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років».
Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізовувалася через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і регіональних парціальних програм, що схвалені методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
У своїй роботі педагоги закладу також використовували:
	програму художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (Дем’яненко Т.В.);
	парціальну програму «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»(Касьян О.О., Головко О.М.);
	програму з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»,
	парціальну програму «Грайлик» (Жерденко О.А.),
	програму з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (Петухова Г.М.);
	програму з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху»              (Понкратова Н.П.).

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував інноваційні методики та педагогічні технології, впроваджуючи у практику методику використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям Т.Ткаченко (вчитель-дефектолог Євдошенко О.А.), технології розвитку винахідницьких завдань (вихователі             Єремєєва Т.О., Дем’яненко Т.В.), педагогіку М.Монтессорі («Будинок вільної дитини») (вихователь першої молодшої групи Бондаренко Л.В.), спадщини В.О. Сухомлинського (вихователь Близнюк Т.В.), розвиваючі ігри Нікітіних (кубики, гра типу «Танграм») - (вихователь Новодранова Л.В.), технології фізичного виховання М.Єфименка (вихователь Байрачна І.О.).
Робочий навчальний план був складений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та листа Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2017 року № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та на основі програм «Дитина», «Впевнений старт», і забезпечував системний підхід до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.
Відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу» продовж навчального року у закладі було збагачено предметно-ігрове середовище. А саме, групи: № 3 (стінка для дитяча для іграшок «Горка», № 11(ігровий куточок «Перукарня»). У всіх групах оновлені іграшки для сюжетної гри: «Сім’я», «Магазин», «Перукарня», «Лікарня», «Транспорт» та поновлено інвентар з господарсько-побутової праці (фартушки, щітки для одягу та взуття, мильниці).
Музична зала забезпечена сучасними технічними засобами навчання: музичним центром, телевізором, нетрадиційними дитячими музичними інструментами та дитячими інструментами, музичними іграшками (молоточки, брязкальця, прапорці та хусточки 4-х кольорів) відповідно до вимог програми.
При проведенні занять з фізичного розвитку вихователі використовували стінку для лазіння, обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі різного діаметру, мішечки з піском для метання, кеглі, кільцекиди, скакалки, гімнастичні палиці тощо. Слід зазначити, що у цьому році колектив нашого закладу став лауреатом ІІ (регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах Харківської області.
Щороку до навчального закладу поступають діти із складними порушеннями зору та вторинними відхиленнями, тому, важливою і невід’ємною частиною освітнього процесу зостається корекційна робота з дітьми. Для її здійснення у закладі є відповідна матеріальна база. Упродовж року кабінети поповнилися дидактичним, ігровим, наочним обладнанням, методичною літературою.
У кожній групі обладнано куточки попередньої роботи з дітьми, зібрано матеріали для розвитку зорового сприймання, орієнтування у просторі, дрібних м’язів рук, загальної моторики, матеріал для правильної вимови звуків рідної мови.
Відповідно до отриманих результатів вчителі-дефектологи здійснювали та спрямовували роботу вихователів і консультування батьків.
Слід зазначити, що корекційну спрямованість мають заняття, режимні моменти, дозвілля дитини, і, тому, педагоги впродовж перебування дитини у закладі, використовують різні форми роботи з дітьми відповідно до їх віку і можливостей. Вчителі-дефектологи закладу Євдошенко О.А., Довженко З.П,, Нікітіна Н.М., Гранкіна О.С. спрямовували зусилля на корекцію вторинних відхилень, подолання та заповнення недоліків в розвитку, нормалізації психічного і фізичного розвитку дітей з порушеннями зору.
Спеціальні корекційні задачі, зміст і методи корекційної роботи визначалися складом дітей, ступенем порушення їхнього зору, програмовими вимогами і віковими особливостями дошкільників і здійснювалися в процесі цілеспрямованої діяльності через систему спеціальних прийомів і засобів.
Для комплексного, всебічного, динамічного вивчення кожної дитини та з метою визначення відповідності її рівня розвитку програмовим вимогам, вчителі-дефектологи продовжують вести картку обстеження дитини з порушеними зором, на основі якої вони складають перспективний план розвитку кожного вихованця за напрямками: сенсорний розвиток, розумовий розвиток, мовний розвиток, розвиток практичних умінь та навичок, розвиток рухових навичок, розвиток ігрової діяльності та розвиток особистості.
У 2017/2018 навчальному році у нашому закладі підготовлено до школи 42 дитини, випускники старших груп, які будуть відвідувати загальноосвітні школи міста. 
 Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі зміцнюється матеріально-технічна, лікувально-оздоровча та навчально-методична база дошкільного закладу.

У 2017/2018 навчальному році для зміцнення матеріально-технічної бази закладу та забезпечення його діяльності придбано та оприбутковано матеріальних цінностей на загальну суму 84907,44 грн.;  придбано: меблів на 15526,00 грн., дверей міжкімнатних на суму 35114,00 грн., м’якого інвентарю - 654,00 грн., господарчих товарів на 20998,38 грн., медичних засобів - на 627,78 грн., сантехніки – 2319,38 грн.,  електротоварів та побутової техніки – на 4555,00 грн., канцелярських товарів – на 4407,80 грн., води питної «Роганської» - на 705,00 грн.
Також, витрачено на технічне обслуговування вогнегасників, пожежних рукавів та гідранта - 3200,00 грн., встановлення водонагрівача – 1545 00 грн., ремонт та повірка вагів – 1420,00 грн., повірка вентиляційних каналів -             200,00 грн.
Здійснено роботи по благоустрою території дошкільного закладу: виконано капітальний ремонт «Хлюпальниці», проведена обрізка дерев; завезено чистий пісок; декоровано клумби різними багаторічними квітами.
У групах, кабінетах, музичній та спортивній залах, коморі, овочесховищі, на харчоблоці закладу дотримується санітарно-гігієнічний режим.
Харчування дітей дошкільного навчального закладу було організовано відповідно до Законів України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  «Про  охорону  дитинства», Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22.11.2004и№ 1591 «Про  затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства охорони і здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 та інших нормативно-правових документів. 
Грошова норма харчування у 2017/2018 навчальному році року для дітей ясельної групи становила 
- для вікової групи  від 1 до 3 років – 19,00 грн.;
- для вікової групи від 3 до 6 (7) років – 24,00 грн.
Аналіз  харчування  дітей  закладу освіти в 2017/2018 навчальному році показав, що сестрою медичною старшою та комірником контролювалися  якість  продуктів  від  постачальника, про  що  свідчить вся наявна документація.  З  метою  попередження  кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснювався постійний суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням  строків  реалізації  продуктів  і  технологією   приготування     їжі.   Регулярно відбиралися добові проби кухарем Лиман Т.І. або шеф-кухарем Кубарєвою О.І. у присутності сестри медичної старшої або завідувача Баштинської З.І., а у разі відсутності завідувача закладу – у присутності вихователя-методиста Любінецької Л.В. Результати зняття проб вносилися до Журналу бракеражу готової продукції під особистий підпис відповідальної особи, призначеної наказом керівника закладу. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.
Відповідно до режиму роботи закладу організовано 3-х разове харчування дітей. Заклад був забезпечений водою гарантованої якості та йодованою сіллю. 
Відповідно до штатного розпису заклад освіти не повністю укомплектований працівниками харчоблоку: замість двох кухарів працює один, замість двох підсобних робітників  - один.  
Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться в робочому стані. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку у дошкільному навчальному закладі задовільний. Харчоблок та  комора оснащені ваговими приладами і мають свідоцтва про повірку вагів, гир (акти від 05.12.2016 № 40637, від 07.12.2017 № 40863), перевірку жарочної шафи (акт технічного обстеження від 14.07.2017).  Посуд у достатній кількості, промаркований, своєчасно замінюються пошкоджені дошки, ножі, оновлюється інвентар, ремонтується обладнання. Спецодяг працівників чистий, промаркований, використовувався за призначенням.  
Протягом 2017/2018 навчального року завідувачем Баштинською З.І. та вихователем-методистом Любінецькою Л.В. здійснювався оперативний контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень харчоблоку, дотриманням норм харчування та вибірковий контроль за станом організації харчування у групах: формування у дітей культурно-гігієнічних навичок. 
Для правильної організації раціонального харчування дітей відповідно до примірного двотижневого меню, враховуючи наявність продуктів, складалося щоденне меню.
          Сестрою медичною старшою велася накопичувальна відомість витрат продуктів на одну дитину і на її аналізі проводилася корекція виконання натуральних норм харчування.           
В 2017/2018 навчальному році були збільшені норми на продукти: м’ясні продукти – на 5%;  рибні продукти – на 5%; молоко – на 1%;  сметана- на 5%; овочі- на 6%; борошно – на 11%;  цукор – на 2%; томатна паста- на 1 %; кава- на 2%. 
Отже аналіз щоденних норм продуктів харчування показав, що у 2017 році харчування вихованців покращилось в порівнянні з минулим роком, збільшилось вживання м’ясних та молочних продуктів, овочів та виробів з борошна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Аналіз хімічного складу їжі показав, що в 2017/2018 навчальному році калорійність та білково-вуглеводний склад їжі покращилися в порівнянні з минулим роком, але  нормативні вимоги щодо споживання дітьми як раннього так і дошкільного віку білків, жирів та вуглеводів, не виконані,  знижена калорійність їжі. Наявне недовиконання натуральних норм пов’язано з тим, що діючі грошові норми не дають можливості виконувати натуральні норми у повному обсязі. Також внаслідок недостатньої кількості овочів у деякі місяці було збільшено норми крупи та  макаронних виробів. Сир твердий завозився рідко у зв’язку з високою вартістю. 
Меню складалось відповідно до картотеки страв. Проводилась заміна продуктів харчування відповідно до вимог. Заявки на завезення продуктів подавалися до господарчої групи Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради своєчасно. Продукти харчування, що завозились постачальниками в заклад, були свіжими з відповідними супроводжуючими документами, які засвідчують про їх якість. Прийняття продуктів проводилось у присутності сестри медичної старшої. Вона оцінювала якість продуктів за запахом, кольором, зовнішнім виглядом. Ретельно вивчали супровідні документи. Неякісні продукти поверталися  до постачальника. Результати бракеражу продуктів, що надходять до харчоблоку фіксувалися сестрою медичною старшою в Журналі бракеражу сирої продукції.
Працівники харчоблоку докладали певних зусиль на виконання санітарно-гігієнічних вимог утримання харчоблоку, комори та овочесховища, технологічного обладнання та інвентарю; правил кулінарної обробки продуктів та технології приготування їжі.  
Аналіз організації харчування дітей по групам показав, що працівники у цілому дотримуються режиму харчування вихованців закладу, сервіровки столів відповідно віку дітей, наявні серветки, столовий та кухонний посуд у достатній кількості, своєчасно замінюється та оновлюється. Створені умови для правильного зберігання посуду, його обробки. Помічники вихователів та вихователі забезпечені належним одягом для організації харчування. Працівникам груп треба продовжити систематично приділяти увагу формуванню навичок користування столовим приладдям, культури поведінки за столом та культурно-гігієнічним навичкам дітей, проводити роботу з батьками щодо попередження отруєння дітей продуктами харчування.  
У закладі здійснювався контроль за фізичним розвитком дітей, аналізом результатів антропометричних даних, станом здоров’я відповідно до вимог. Оцінка фізичного розвитку дітей 3-го року життя проводиться один раз на місяць, від 3-х до 6-ти років - один раз на квартал. Дані заносилися до Журналу антропометрії (сестрою медичною старшою), Листка здоров’я вихованців (вихователями). З ними ознайомлюють батьків.
Відповідно до антропометричних показників у разі потреби для дітей міняли меблі.
Провідне місце у фізичному розвитку дітей посідали заняття з фізичного розвитку, фізкультурні хвилинки, ранкова гімнастика, рухливі ігри, рухові вправи в повсякденному житті, самостійна рухова діяльність, піші переходи.
Ранкова гімнастика проходила у відповідності до розкладу у музичній залі (без предметів) та спортивній залі (з предметами). Комплекси ранкової гімнастики (кількість вправ і їх повторюваність) узгоджувалися з вихователем- методистом і затверджувалися завідувачем. Тривалість ранкової гімнастики відповідала вимогам Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (із змінами), плану роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік, з метою попередження появи, розповсюдження гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, профілактики шлунково-кишкових захворювань, підвищення санітарно- гігієнічної грамотності педагогічного та обслуговуючого персоналу закладу завідувачем Баштинською З.І., вихователем-методистом Любінецькою Л.В. та сестрою медичною старшою щомісячно проводиться аналіз стану захворюваності та відвідування вихованців дошкільного закладу, завідувачем щоквартально видаються накази щодо аналізу даного питання. Ці питання обговорюються на нарадах, які проводить завідувач, виробничих нарадах, особистих бесідах тощо.
Інформація подається у групових куточках для батьків та на інформаційному стенді «Екран захворюваності». Наприклад, протягом І кварталу 2018 року середня захворюваність по групах склала:    
           
№ групи
Кількість дітей за списком
Кількість 
випадків захворюваності
Кількість пропущених днів по захворюваності
Кількість пропущених днів по захворюваності на 1 дитину
№ 1
10
3
14
1,4
№ 2
15
-
-
-
№ 3
14
3
12
0,8
№ 4
17
7
28
1,6
№ 5
14
3
11
0,8
№ 6
14
2
6
0,4
№ 7
12
1
4
0,3
№ 8
11
1
3
0,2
№ 9
17
6
23
1,3
№ 10
14
7
27
1,9
№ 11
16
-
-
-
Всього:
154
33
128
0,8

Отже, протягом І кварталу 2018 року найвища захворюваність зафіксована у   групах:  № 4 – 2 випадки вітряної віспи, 1 випадок трахеїту,  2 випадки ринофарингіту, 2 випадки гострого бронхіту (вихователь  Понкратова Н.П.), № 9 – 2 випадки вітряної віспи, 2 випадки ринофарингіту, 2 випадки аденоідиту (вихователь Кобиляцька Т.М.) та № 10 -  1 випадок сінусіту, 2 випадки гострого бронхіту, 2 випадки аденоідиту, 2 випадки ринофарингіту (вихователь Колянда Н.О.) 
Пізніше був зафіксований один випадок захворюваності на ГЕК у груп   № 11 (вихователь Новодранова Л.В.).
	З метою захисту життя та здоров’я дітей, забезпечення здорових і безпечних умов навчання і виховання дошкільників, запобігання зменшенню захворюваності та поліпшення санітарно-гігієнічного стану в закладі постійно проводиться певна робота щодо зниження захворюваності дітей:          
	Просвітницька робота з працівниками закладу, дітьми та їх батьками щодо  профілактики гострих респіраторних інфекцій та кишкових захворювань.

Оздоровчі заходи: 
-	дотримання графіку провітрювання;
-	дотримання режиму дня;
-	здійснення загартування методом холодової дії;
-	полоскання порожнини рота з поступовим зниженням температури; відваром трав; 2% сольовим розчином;  
-	повітряні ванни у русі;
     -    вживання в їжу часнику та цибулі;
     -    гігієнічні водні процедури.
	Організація раціонального, збалансованого харчування.

Суворе дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, опромінення  приміщень ультрафіолетовим промінням.
Виконання  рухового режиму  дня.
Завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою постійно здійснюється контроль за:
-	організацією загартування і харчування дітей;
-	відповідністю одягу дітей;
-	проведенням занять із фізичного розвитку;
-	проведенням щоденного ранкового огляду дітей із термометрією.
Контроль за санітарним станом закладу, здійснення просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу, батьками щодо профілактики гострих респіраторних інфекцій та кишкових захворювань, дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, опромінення приміщень ультрафіолетовим промінням, виконання рухового режиму протягом дня, оздоровчі заходи сприяли зниженню захворюваності.
Згідно з планом проведення профілактичних медичних оглядів, погодженим головним державним санітарним лікарем міста Харкова, працівники закладу двічі на рік проходять профілактичні медичні огляди у КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 3 дермато-венерологічне відділення» та профілактичний огляд лікаря-терапевта. їх результати зафіксовано в особових медичних книжках державного зразка. Працівники закладу проходять один раз на рік флюорографію, дослідження на гельмінти та кишкову групу. Працівники харчоблоку додатково обстежуються на наявність стафілококу (один раз на рік), відвідують отоларинголога та стоматолога (два рази на рік).
Сестра медична старша проводила медичні огляди дітей при прийомі до закладу; здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри. Аналізуючи стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, вона розробляла план оздоровлення, здійснювала контроль за виконанням рекомендацій фахівців, попереджала батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи та їх результати.
Для надання медичних послуг у закладі діють робочий кабінет медичних працівників, процедурний кабінет та ізолятор. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, нормативам за площею, оснащенням і використовуються за призначенням. Сестра медична старша забезпечувала постійний контроль за дотриманням терміну придатності лікарських засобів і виробів медичного призначення.
У інформаційному куточку систематично розміщувалися результати контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетені.
Лікувально-відновлювальна робота проводиться сестрою-ортоптисткою Міщенко В.Т.
З 01.06.2018 заклад перейшов на літній оздоровчий режим роботи              (90 днів). На цей період на 10% підвищено витрати на харчування дітей. Літня оздоровча кампанія здійснюється відповідно до плану роботи на літній оздоровчий період, погодженого в.о. начальника Головного управління держпродспоживслужби в Харківській області Тертишником О.В.
В закладі забезпечено соціальне страхування всіх працівників. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники забезпечені спецодягом в достатній кількості.
Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.
Зобов’язання адміністрації, передбачені Колективним договором, ретельно виконуються. В 2017/2018 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримували доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі педагогічні працівники в повному обсязі отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час щорічної основної відпустки. Виплачувалася індексація на заробітну плату.
Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого й обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях; формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
Робота з профілактики дитячого травматизму в дошкільному закладі має такі завдання:
	поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
	удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного життя та здоров’я;
	пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

За звітний період випадків травмування дітей під час освітнього процесу в закладі не зафіксовано.
Регулярно з усіма учасниками освітнього процесу проводилися інструктажі з питань охорони праці та техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. На нарадах при завідувачу постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.
У батьківських куточках виставлялася та оновлювалась інформація щодо безпеки і захисту дітей, поради спеціалістів.
Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.
На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в закладі заведені Журнал обліку особистого прийому громадян, Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.
Щосереди та щочетверга завідувачем ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності дошкільного навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, прийняті рішення доводяться до відома управлінню освіти. Впродовж звітного періоду не зафіксовано письмових звернення громадян, а 54 громадянина було прийнято на особистому прийомі. Найчастіше звернення стосувалися електронної черги, оформлення дитини до дитячого садочка, отримання довідки щодо відвідування дитиною закладу.
Наприкінці свого виступу хочу висловити вдячність колегам за плідну співпрацю протягом всього навчального року, а також щиро подякувати батькам за взаєморозуміння та взаємодію у питаннях навчання та виховання дітей, за активну участь у житті дитячого садка та надання допомоги у зміцненні та оновленні матеріально-технічної бази закладу.

