ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 «ТЕРЕМОК»
вул. Озерна, 9, м.Заводське, Лохвицький р., Полтавська обл., 37240,
тел.(05356) 3-53-99, e-mail:teremok.zavodskez@gmail.com

ВИТЯГ
з протоколу спільного засідання ради ДНЗ, батьківських комітетів,
трудового колективу дошкільного навчального закладу №2 «Теремок» міста
Заводського
від 29 травня 2020 р.
Порядок денний:
1.Звіт перед громадськістю завідувача ДНЗ О.В.Дроб'язка про роботу
дитячих ясел-садка за 2019-2020 навчальний рік.
2.Оцінка роботи завідувача громадськістю.
Присутні: члени ради ДНЗ – 5 чол.,
члени батьківських комітетів усіх вікових груп –
12 чоловік.,
трудовий колектив ДНЗ – 25 чол.,
директор Заводської ЗОШ №2 В.О.Червоненко,
міський голова Заводського В.В.Сидоренко,
заступник міського голови С.В.Добруля,
секретар міської ради Л.О.Мащенко,
голова ради ДНЗ М.В.Дробиш.
1.
Слухали:
звіт завідувача ДНЗ О.В.Дроб΄язка, котрий зазначив, що у 4 різновікових
групах на 1 травня 2020 року перебуває 104 дітей від 1,5 до 6 років.
Цьогорічний навчальний рік був плідним для усього колективу.
Навчально-виховний процес здійснювався за
програмою розвитку
«Українське дошкілля ».
Вихователями та іншими спеціалістами дитсадка вже впродовж тривалого
часу успішно і ефективно впроваджуються у навчально-виховному процесі
інноваційні технології як корифеїв дошкільної педагогіки, так і наших
сучасників: «Столік» Миколи Зайцева, «Гімнастика пробудження» Миколи
Єфименка, «Вітчуття природних явищ на дотик» Софії Русової, «Квазідошки» Марії Монтесорі, «Підготовка руки до письма» Алли Богуш.

За допомогою батьків в кожній віковій групі виготовлено розвивальні
дошки, оновлено атрибути до різних видів театрів, пошито костюми для
рольових ігор.
Плідно і злагоджено співпрацювали вихователі з батьківськими комітетами
усіх вікових груп. Батьки брали активну участь у творчих тематичних
виставках та виготовленні нестандартного обладнання на ігрових
майданчиках.
Впродовж звітного періоду здійснено поточний ремонт усіх приміщень
ДНЗ, замінено крани в умивальних кімнатах, відремонтовано меблі,
придбано обладнання для харчоблоку відповідно до вимог НАСР, проведено
протипожежну сигналізацію, замінено каналізаційну систему групи
«Калинка», здійснено частковий ремонт асфальтового покриття центральної
алеї.
Згідно з річним планом роботи проводилися батьківські збори, зустрічі зі
спеціалістами міських та районних служб. Слід відзначити роботу
групових батьківських комітетів, що тісно співпрацювали з вихователями у
підготовці свят, придбання розвивальних ігор. Щира подяка родинам, котрі
взяли участь у виставках «Осіннє диво», « Родинне дерево ».
Методичний кабінет поповнився педновинками, фаховою періодикою,
сценаріями свят та розваг, розробками занять.
Придбано дитячі музичні інструменти для шумового оркестру, виготовлено
музичні інструменти з підручного матеріалу.
Костюмерна поповнилася новими костюмами, виготовленими власноруч
працівниками дошкільного закладу.
Педагогічним колективом успішно апробовано досвід
лабораторії
дошкільної кафедри Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти з підготовки руки до письма. Закуплені спеціальні
зошити з друкованою основою, методичні розробки занять для середньої
та старшої груп.
Завдяки перемоги у конкурсі проектів громадського бюджету Заводської
міської ради у музичній залі закладу встановлено інтерактивну підлогу.
Завідувач ДНЗ О.Дроб’язко подав новий проект 2021 «Сучасне обладнання
методичного кабінету – складова запорука всебічного розвитку
дошкільників» /Застосування сучасного обладнання у розвивальному
середовищі ДНЗ/. Сподіваємося на підримку усіх небайдужих до дошкілля.
Голосування розпочнеться з 15 вересня.
За поточний навчальний рік ДНЗ
забезпечив місцями усіх
дітей
відповідно до заяв батьків. Усі вікові групи мають понаднормову
кількість дітей.
Усні звернення громадян розглядалися у терміновому порядку з
позитивним вирішенням піднятих проблем.
Вихованці забезпечені калорійним різноманітним харчуванням. За рахунок
постачання батьками картоплі здійснюється часткове здешевлення
харчування.

З 1 жовтня 2019 року харчування дітей забезпечується відповідно до
системи НАСР.
Міська рада та комунальне підприємство миттєво реагували на технічні
проблеми чи надзвичайні ситуації. Так було усунено прорив водогону на
харчоблоці, засмічення системи водопостачання.
Вартість харчування на сьогодні становить 20 грн., 60% /14 грн./ цієї
суми сплачують батьки.
Робота закладу постійно
висвітлюється у періодичних та фахових
виданнях.
Відповідно до Положення про дошкільний заклад комплектування груп
проводиться наприкінці серпня; таким чином , випускники старшої групи
будуть перебувати у ДНЗ до 31.08.2020 р.
З 13 березня фyнкціонування ДНЗ призупинено у зв’язку з епідемією
короновірусної хвороби CОVID-19. про відновлення закладу буде
повідомлено відповідно до розпорядження урядових установ.
1 вересня 2020 року дитячий садок зустріне нову малечу і розпочне
навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ:
В.П.Клем – практичний психолог ДНЗ наголосила, що батьки схвально
ставляться до впровадження зошитів з друкованою основою у середній та
старшій групах для підготовки руки до письма, що є важливим моментом у
підготовці майбутніх першокласників до навчання у школі.
В.О.Червоненко – директор ЧЗОШ №2 зазначив, що вчителі початкових
класів дають схвальну оцінку вихователям за навчальну підготовку
випускників старшої групи .
М.В.Дробиш – голова ради ДНЗ наголосила, що свята у дитячому садку
стають справжніми спектаклями дитячої творчості, відвідування свят стає
доброю традицією багатьох родин. Значний вплив на розвиток дитячої
творчості мають заняття із зображувальної діяльності, часто вдома
малюки імітують заняття, вправно виконують аплікації, малюнки, вироби з
пластиліну.
С.В.Добруля- заступник міського
голови Заводського
відмітив
злагодженість у роботі колективу, звернув увагу на естетичне оформлення
приміщень, території ДНЗ, наголосив, що все це зроблено із мінімальними
фінансовими затратами.
В.В.Сидоренко – міський голова Заводського, доповів, що до міської
ради не надходили скарги та претензії стосовно роботи ДНЗ. Спеціалісти
міської ради висловлюють схвальну думку про керівника та працівників
закладу. Міська рада ніколи не стояла осторонь проблем дитсадка,
враховує потреби, в плановому порядку здійснює фінансування двох
дитсадків, знає про всі нагальні питання.
А.І.Величко – член Ради ДНЗ, внесла пропозицію: роботу ДНЗ вважати
задовільною.
УХВАЛИЛИ:

Згідно з Положенням про звітність завідувачів ДНЗ роботу дитячих
ясел-садка оцінити як задовільну.
Результати таємного голосування показали, що довіру завідувачу ДНЗ
висловили 100% респондентів, які брали участь у голосуванні.
УХВАЛИЛИ:
висловити довіру завідувачеві ДНЗ №2 «Теремок» О.В.Дроб΄язку.
Голова зборів:
Секретар:

/Л.І.Бондаренко/
/А.В.Заславець/

