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керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садку) 

комбінованого типу № 162 «Ведмедик»  

Запорізької міської ради Запорізької області 

 Велької С.М. про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю 

 ( за 2018 – 2019 навчальний рік) 
 

 

Інформаційна довідка про дошкільний заклад 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу  № 162 

«Ведмедик» Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться за 

адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний 17А, тел.. 226-85-30, 226-84-94. 

Заклад здійснює свою діяльність з 1964 року. За типовим проектом 

розрахований на перебування 197 дітей ясельного та дошкільного віку . На 

даний час функціонує 10 груп: 2 ясельного віку, 3 – дошкільного віку 

загального типу, 5- дошкільного віку спеціального призначення ( 2 для дітей із 

ЗПР, 3 – логопедичні). Протягом навчального року дошкільний заклад 

відвідували 178 вихованців. Наповнюваність в групах раннього віку становила 

22 особи, в групах дошкільного віку 25 осіб, в спеціалізованих групах 14 осіб. 

Головною метою ЗДО № 162 є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення  здоров'я, розвиток і формування 

особистості, забезпечення соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації 

дитини  шляхом   спеціально   організованого навчально-виховного процесу у 

комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. 

Діяльність ЗДО № 162 направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: 

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я 

дитини; 

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення корекційно-розвивальної 

та лікувально-оздоровчої роботи з дітьми; 

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або 

мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а 

також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; 

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї; 
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

 

Режим роботи ЗДО - п’ятиденний: одна група -10,5 годин,  9 груп -  12 годин 

перебування. Згідно наказу  департаменту освіти і науки Запорізької міської 



ради від 28.03.2019 №110р  «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради від 01.10.2018 № 413р «Про затвердження 

розгорнутої мережі комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділів при закладах загальної середньої освіти  м. Запоріжжя на 2018-2019 

навчальний рік» з 01.04.2019 року група «Промінчик (ЗПР 6 року життя) 

переведена на 12-ти годинний режим перебування. Заклад працює з 7.00 до 

19.00 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.   

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий 

період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

Мова навчання – в групах 2 року життя, 3 року життя, 4 року життя та 

логопедичній 5 року життя – українська, в інших групах – російська. В ЗДО 

складено план переходу на державну мову навчання.   

Протягом 2018-2019 навчального року до ЗДО було зараховано – 48 дітей, 

відраховано 3 вихованця: 1 дитина переїхала в інше місто, 2  дитини   вибули в 

інші дошкільні заклади. 

 

Пріоритетні напрямки роботи колективу у 2018-2019 навчальному році  

 

1. Продовжити роботу з розвитку рідного мовлення дітей через формування 

словника як ключового компоненту комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дошкільників. 

2. Удосконалити роботу щодо зміцнення психофізичного здоров’я кожного 

вихованця шляхом поглибленої діагностики, корекційно-профілактичної 

роботи, використання психозберігаючих технологій. 

3. Спрямувати роботу на формування у вихованців чуття національної 

свідомості через різноманітні ігри (сюжетно-рольові, дидактичні, народні тощо) 

  

Протягом 2018-2019 навчального року ЗДО № 162  працював за Базовим 

компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» , програмами для спеціалізованих 

груп, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного 

плану роботи. 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 

плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи 

схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 15.08.2018), 

затверджено директором закладу дошкільної освіти. 

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням 

максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня (наказ МОН 

України від 20.04.2015 № 446). При цьому, освітній процес базується на 

поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що 

тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин 

(відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість 

додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину. 

 

Кадрове забезпечення 



В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та 

прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового 

забезпечення. Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим 

персоналом дошкільний заклад забезпечений. В дошкільному закладі працює 

57 осіб, з них 29 педагогів, 2 медичних працівника, 26 –обслуговуючий 

персонал. Протягом року відбувались кадрові зміни: вихователь звільнилася за 

станом здоров’я,  практичний психолог у зв’язку зі зміною місця роботи. 

Вакантні місця є на посаду вихователів та практичного психолога. 

Показники розподілу педагогічних працівників дошкільного навчального 

закладу комбінованого типу № 162 «Ведмедик» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

 за стажем роботи  

до 3 років 3%(1) 

3-10 років 10% (3) 

10-20 років 31% (9) 

більше 20 років 55% (16) 

 

 кваліфікаційними категоріями 

Спеціаліст вищої категорії 

 27 % (8) 

Спеціаліст першої категорії 10  % (3) 

Спеціаліст другої категорії 14 % (4) 

Спеціаліст 35 % (10)   

Педагогічне звання «Вихователь-

методист» 7 % (2) 

Педагогічне звання «Старший 

вихователь» 3 % (1) 

Педагогічне звання «Старший учитель» 3 % (1) 

 

 Показники розподілу педагогічних працівників за віком 
 

до 30 років 7% (2) 

31-40 років 27,5 % (8) 

41-50 років 21 % (6) 

50-55 років 17 % (5) 

більше 55 років 27,5% (8) 

 

Освітній рівень 

Вища освіта     62% (18) 

Неповна вища та базова 38% (11) 

 

Атестація педагогічних працівників 

 



Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України 

«Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту», 

ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти 

і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та з метою творчої професійної 

діяльності педагогічних працівників   в 2018-2019 начальному році була 

організована та проведена атестація педагогічних працівників.  Протягом 2018-

2019 навчального року атестовано 8 педагогів, що складає 26 % від загальної 

кількості. До атестаційної комісії ЗДО № 162 було подано 8 заяв    на 

проходження  чергової атестації Атестація проходила у встановлені 

Положенням терміни. В ході атестації 1 педагогу було підвищено 

кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання, 1 педагогу 

підвищено кваліфікаційну категорію, 6 педагогів підтвердили свій 

кваліфікаційний рівень.  Курси підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників при ЗОІППО пройшло 5 педагогів.  

 

Методична робота  

 

На реалізацію пріоритетних завдань було спрямовано методичну роботу в ЗДО. 

Протягом звітного періоду з педагогами було проведено наступне: 

Педагогічні ради: 

Основні напрями  роботи колективу ЗДО у 2018 - 2019 навчальному році. 

Виховання здорової особистості-головне завдання  сучасності  

Національно-патріотичне виховання дошкільників  в умовах розвитку 

української державності  

Про підсумки діяльності ЗДО у 2018-2019 навчальному році   

Коучинг для педагогів «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку: як 

зробити дієвим »  

Семінар практикум «Профілактика порушень постави і стопи у дітей 

дошкільного віку засобами лікувальної фізкультури». 

Педагогічна лабораторія «STREAM освіта як новий інтегрований підхід до 

навчання та виховання дітей дошкільного віку» 

Методична майстерня «Сучасні підходи до формування лексичної компетенції 

дошкільників» 

Протягом року в ЗДО проводились конкурси, основною метою яких було   

реалізація творчого потенціалу кожного педагога, відкриті перегляди, виставки, 

консультації. 

Тематичні Тижні 

Система методичних заходів була спрямована на розвиток професійної 

майстерності та творчого потенціалу педагогічних працівників з врахуванням 

запитів вихователів (за наслідками анкетування). Варіативність використаних 

методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, високий рейтинг  закладу   є 

певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів. 

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний 

моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується 



позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують 

передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. 

Робота методичного кабінету організована у відповідності до Типового 

положення про методичний кабінет. Навчально-методичне наповнення 

методичного кабінету відповідає вимогам. Протягом року поповнено даних 

інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, узагальнено 

перспективні педагогічні досвіди.  

  У 2018-2019 навчальному році в ЗДО було узагальнено 4 досвіди 

роботи:  

«Використання технології «едьютейнмент» на заняттях пізнавального циклу з 

дітьми старшого дошкільного віку» (Велькая С.М., Островська Ж.А.) 

«Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників з 

особливими потребами за допомогою використання елементів педагогічної 

системи Марії Монтессорі». (Ковтун Н.Б.) 

«Формування складової структури слів у дітей дошкільного віку за допомогою 

дидактичних ігор та ігрових вправ» (Герасимович В.І.) 

«Використання паличок Кюізенера в корекційній роботі з дітьми із особливими 

освітніми потребами» (Матвієнко Г.В.) 

«Програма ЛФК: профілактика та корекція постави, плоскостопості для дітей 

дошкільного віку» (Йованович Т.Л.) 

 В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною 

результативністю. 

 

Організація харчування 

 

Організація харчування в ЗДО № 162 здійснювалась відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 

спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та змін до Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України 26.02.2013  N 202/165,   примірного двотижневого меню. 

Середній показник виконання норм харчування (основні продукти) дітей 

до 3 років   становить 94% (в минулому році цей показник становив 93%),  

дітей від 3 до 6(7) років – 95% проти 92 % торік. Слід відзначити, що 100% 

виконуються таки види продуктів як м’ясо, масло вершкове, олія, сир твердий 

та кисломолочний, яйця, овочі, картопля. Трохи нижчими (в межах 85-95%) є 

риба, молоко, фрукти та сік. 

Показники вартості харчування дітей в ЗДО відповідають показникам, 

встановленим рішенням міськвиконкому. Так, фактична вартість харчування з 

вересня по грудень становила в групах раннього віку 25,82 грн. (+0,35), в 



групах дошкільного віку – 38,73 грн. (+0,36), в цілодобовій 44,75 (+0,02), у 

січні-травні відповідно 28,27 грн. (+ 0,03), 42,61  грн. (+0,19), 49,66  грн (+0,10). 

Адміністрація ЗДО тримає на постійному контролі питання ведення 

документації з харчування, дотримання вартості харчування, виконання 

натуральних норм, технології приготування страв, виконання тендерних умов 

доставки продуктів, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог тощо. 

Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі 

ведеться  відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227 зі 

змінами). 

Проводилися перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, термінів та 

умов їх зберігання, відповідності сертифікатів, санітарних документів на 

машину та експедитора, стан харчування в групах.  Розпочато підготовку до 

впровадження в ЗДО   Системи управління безпечністю харчових продуктів під 

час організації харчування (НАССР). 
 

Зміцнення та збереження здоров’я вихованців 

 

 Діяльність колективу була спрямована на зміцнення фізичного та 

психічного здоров'я дітей,  створення сприятливих умов для правильного 

фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності 

інфекціям.  

За даними щорічного моніторингу до 1 групи здоров’я віднесено 72 

вихованця, що складає 38,5% (минулого року 43%) , до другої 109 вихованців – 

58% (51%), до третьої та четвертої 6 дітей – 3%. Високою залишається кількість 

дітей-інвалідів – 12 осіб. 

Аналіз показників захворюваності дає підстави стверджувати, що 

протягом останніх трьох років відбувається зниження її рівня.  Так у 2018 -2019 

навчальному році зареєстровано 31 випадок захворювань в групах раннього 

віку  і   109 в групах дошкільного віку. Кількість випадків на одну дитину 

становить 0,7 в групах раннього віку і 0,8 – в дошкільних групах. 

Захворюваність протягом 2018-2019 навчального року становила в групах 

раннього віку 0,3% ( у 2017-2018 – 1,7%), в дошкільних групах 0,5 % ( в 

минулому році 1,15%).   Кількість дітей, які не хворіли протягом навчального 

року – 32 особи. Індекс здоров’я – 17% (у 2017-2018 навчальному році-15%). 

Через хворобу вихованцями ЗДО пропущено  898 днів ( 5 днів на одну дитину). 

Відвідуваність становила 59 % в групах раннього віку, 68% в дошкільних 

групах. 

На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Протягом року 

в системі проводились навчання педагогічного та обслуговуючого персоналу з 

питань дотримання «Санітарного  регламенту для дошкільних навчальних 

закладів». 

     

Якість реалізації освітньої програми 

   З позиції системного підходу керівництва закладу дошкільної освіти 

освітній процес розглядається як цілісна, складна, динамічна система, 



основними складниками якої є вихователь, діти дошкільного віку, навчальна 

матеріальна база та відповідні умови, для реалізації програмових завдань щодо 

здійснення всебічного розвитку дитини. 

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною 

(обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.  Про якість 

засвоєння програми «Дитина в дошкільні роки»», рівень досягнення державних 

стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні результати підсумкової 

діагностики.   

           Моніторингом основних компетенцій дітей було охоплено 167 дітей, що 

склало 89 відсотків. Порівняльний аналіз показників компетенцій вихованців на 

кінець навчального року засвідчує зростання показників у порівнянні з 

початком 2018-2019 року Вихованці ЗДО мають достатній рівень життєвих 

компетенцій з розділів: дитина в сенсорно-пізнавальному просторі,  особистість 

дитини, дитина в світі культури, дитина в природному довкіллі, мовлення 

дитини.  

        Варіативна складова була представлена роботою гуртка з початкового 

курсу англійської мови, який очолювала  керівник Родіонова С.В.    

Отже, вивчення стану освітнього процесу в дошкільному закладі, дає 

можливість зробити висновок, що вона поставлена на належному рівні та 

відповідно до нормативних документів про освіту. 

  Під час обстеження готовності до шкільного навчання виявлено, що діти 

проявляють інтерес до навчання, переважна більшість 48 вихованців (87%) 

легко йдуть на контакт, комунікабельні, вступають у відносини з однолітками 

та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей 

сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це 

виражається у серйозному ставленні до школи   і до навчальної діяльності. 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку 

пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість 

вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють 

слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої 

відповіді й відповіді однолітків. За результатами діагностування 81% 

випускників (44 дитини) мають  показники готовності високого та достатнього  

рівня, 19% ( 11 дітей) середнього рівня і   нижче середнього. 

 

Організація партнерської взаємодії з батьками 

 

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота 

по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких 

форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, 

сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у 

управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 

необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив 

організовував для цього різні активні форми співпраці: 

батьківські збори; 

засідання батьківського активу; 

індивідуальні консультації різних спеціалістів; 

участь в конкурсах і виставках; 



залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят 

та розваг. 

      Результатом такої діяльності стало активне залучення батьків до 

життєдіяльності дітей в ЗДО,  встановлення міцних емоційно – позитивних 

доброзичливих стосунків з родинами, допомога батьків в зміцненні 

матеріально-технічної бази. 

       Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого 

дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт ЗДО. На сайті 

дошкільного закладу постійно подається калейдоскоп подій всього, що 

відбувається в садочку, а також всі бажаючі можуть отримати цікаві 

консультації від педагогів і вузьких спеціалістів закладу.    

 

Соціальний захист вихованців 

 

Організації роботи з дітьми в ЗДО  значна увага приділяється 

соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до 

вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». 

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими 

документами з питань соціального захисту дітей.  

Згідно соціального паспорту в ЗДО виховуються 12  дітей-інвалідів, 9 

дітей із багатодітних сімей, 4 дітей із малозабезпечених сімей, 4 дитини – діти-

переселенці з Донецької та Луганської областей, 8 дітей учасників бойових дій 

(АТО). Тому значна увага в ЗДО приділялась соціальному захисту дітей.  

        Громадським інспектором з захисту прав дитини розроблені відповідні 

напрямки роботи з дітьми пільгових категорій. З батьками та членами родин 

проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, 

проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового 

контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного 

психолога та лікаря. 

          

   Управлінська діяльність   

 

До складу органів самоуправління закладу дошкільної освіти входять:  

 Педагогічна рада 

Рада ЗДО 

Первинна профспілкова організація 

Піклувальна рада 

Батьківський актив 

Загальні збори батьків та членів трудового колективу.  

Управлінські рішення та дії завідувача ЗДО у поточному році були спрямовані 

головним чином на забезпечення працездатності колективу щодо реалізації 

пріоритетних напрямків роботи ЗДО, створення умов для забезпечення потреб 

вихованців та батьків закладу,  збереження, зміцнення та розвиток  

матеріальної бази ЗДО. 

  Важливою складовою управління закладом булла організація роботи зі 

зверненнями громадян є. Впродовж звітного періоду письмових звернень не 

надходило. На особистому прийомі у директора ЗДО були 79 осіб. Головними 



питаннями, порушеними під час бесід, є постановка дитини на чергу,  

організація харчування для дітей пільгових категорій,  оформлення дитини до 

ЗДО, організація харчування, умови перебування дітей в   закладі дошкільної 

освіти. Всі звернення були зареєстровані. Надавались обґрунтовані відповіді на 

звернення громадян, без порушень строків установлених законодавством. 

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які 

добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною 

складовою успішного управління закладом. Впродовж року всі педагоги 

отримали матеріальну допомогу до відпустки. Моральне заохочення отримали 

37 працівників.  

         В ЗДО організовано роботу з батьками та громадськістю з метою 

залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості 

через раду ЗДО.  

          Протягом 2018-2019 навчального року активно працювали дорадчі органи 

ЗДО, які вели активну діяльність щодо залучення батьків до зміцнення 

матеріально-технічної бази дошкільного закладу, благоустрою території ЗДО, 

проведенню ремонтних робіт.   

 

Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази ЗДО 
 

Завдяки благодійній допомозі батьків протягом 2018-2019 навчального року 

було виконано наступне: 

Замінено 5 металевих пісочниць на сучасні дерев’яні з відкидними 

кришками та кришею від сонця. 

Проведено дератизацію та дезінфекцію.  

Придбано рукавички гумові діелектричні,  5 комплектів пожежних 

рукавів та стволів, господарчі, медичні та канцелярські товари, фарби тощо. 

Поповнено методичний кабінет сучасною літературою, періодичними 

виданнями: журналами «Управління дошкільним навчальним закладом», 

«Вихователь-методист дошкільного навчального закладу», «Старша медична 

сестра», «Практичний психолог в ДНЗ», «Музичний керівник»,  «Дошкільне 

виховання», «Палітра педагога» 

Завезено пісок для пісочниць. 

Придбано квіти для облаштування території ЗДО. 

Придбано постільну білизну,   святкові костюми для дітей. 

          Придбано на харчоблок:  

термометр харчовий з щупом; 

гігрометри  для комори та овочесховища; 

          пластикові дощечки для харчоблоку; 

          спеціальний одяг для кухарів; 

          господарчі товари, миючі засоби. 

          Проведено повірку засобів вимірювальної техніки   

          Придбано газонокосарку 

          Придбано ялинкові прикраси, канцелярські товари 

         Виконано поточні ремонти в групах «Золота рибка», «Світлячок», 

«Капітошка», «Ромашка», «Метелик». 

 



Система роботи закладу щодо охорони праці та попередження 

травматизму  
 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та 

вихованцями з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників 

освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і 

норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної 

ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних 

ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з 

протипожежної безпеки. В квітні 2019 року заклад дошкільної освіти було 

перевірено фахівцем з охорони праці Департаменту освіти та науки Запорізької 

міської ради. За результатами контролю в ЗДО встановлено високий рівень 

організації роботи з охорони праці.  

Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та 

формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням 

вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом 

індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна 

увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого 

травматизму та формуванню здорового способу життя. 

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та 

педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з 

метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в 

дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини». Також в системі 

(щомісяця) проводились тренінгові навчання з евакуації. 

 За звітний період випадків травмування серед дітей та працівників не 

зафіксовано.  

 

Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де 

діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати 

свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити. 

Велика вдячність від всього колективу ЗДО № 162 за підтримку та 

допомогу нашому дошкільному закладу, за внесок на створення сприятливих 

умов перебування дітей в закладі. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з 

колективом, батьками. 

  

                                                           Дякую за увагу!! 
 

  

 


