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ЗВІТ
директора
Херсонського ясла-садка №10 санаторного типу
для дітей з туберкульозною інфекцією Херсонської міської ради
за 2017-2018навчальний рік
Херсонський ясла-садок №10 санаторного типу для дітей з
туберкульозною інфекцією Херсонської міської ради заснований у 1986 році.
За цей період близько 1320 дошкільнят стали випускниками нашого садочку.
Проектна потужність дошкільного закладу розрахована на 214 місце.
Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється завдяки електронній
реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів м. Херсона на підставі
документів, передбачених пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний
заклад.
В яслах-садку на даний час функціонують 12 груп, в яких виховується
228 дітей:
2 групи для дітей переддошкільного віку (від 2 до 3 років), відвідують
43 дитини;
7 груп дошкільного віку, відвідують 141 дитина
2 – логопедичні групи, відвідує 31 дитина
та 1 – спеціальна 13 дітей
Середня наповнюваність груп становить:
21 дитина у групах переддошкільного віку,
19 дітей у групах дошкільного віку,
15 дітей у логопедичних та спеціальній групах.
В яслах-садку працюють групи з різним режимом роботи.
11 груп з 10.5 годин
1 група з 12 годин
Діти інших груп мають змогу, за потребою, відвідувати групу яка
працює до 1900.
Щороку педагогами дошкільного закладу здійснюється облік дітей
дошкільного віку, що мешкають на території закріпленої за ясла-садком.
Всього на обліку по району – 466 дітей,
125 дітей віком до 2 років,
охоплено дошкільною освітою – 341 дітей
з них відвідують ясла-садок № 10 - 10 дітей.
П’ятирічок по району – 112 дитина.
Всі охоплені дошкільною освітою.
Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано
Керівний склад сформовано у наступному складі:
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- директор Романович Оксана Михайлівна, вища освіта, 25 років, на
посаді завідувача – 8 років;
- вихователь-методист Ковнацька Людмила Михайлівна, вища освіта,
42 років педагогічного стажу, на посаді вихователя-методиста - 35
роки.
- у закладі працює практичний психолог
- вчителі - логопеди
- вчитель - дефектолог
- інструктор з фізкультури
- інструктор з фізкультури з плавання
- 2 музичних керівника
- 22 вихователя
В ясла-садку ведеться систематична і планомірна робота щодо
створення здорових і безпечних умов у здійсненні освітнього процесу. У
наявності протипожежний інвентар – вогнегасники з державним
сертифікатом якості 17шт ( з них три куплено в 2017році). Поновлено контур
заземлення в ясла-садку. Адміністрацією закладу здійснюється суворий
контроль за дотриманням працівниками вимог охорони праці та безпеки
життєдіяльності на робочому місці, виконання санітарно-гігієнічних норм.
Усі працівники закладу проходять, згідно з графіком, медичне обстеження.
З дітьми систематично проводиться робота з безпеки життєдіяльності у
формі цікавих занять, розваг, конкурсів, екскурсій.
Організація навчально-виховного процесу в яслах-садку здійснювалася:
за програмою навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» у
групах загального розвитку, в старшій групі «Соняшник» проводилась
апробація нової редакції освітньої програми для старших дошкільнят
«Впевнений старт» (92% дітей показали високий рівень готовності до
школи»
за програмами «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей
середнього дошкільного віку з ЗНМ», «Методичні рекомендації щодо
організації корекційно - виховної роботи з дітьми старшої групи з ЗНМ» у
спеціальних групах.
Протягом звітного періоду пріоритетним напрямком роботи був фізичний
розвиток дошкільників. Для виконання цього завдання педагоги
використовували технологію фізичного виховання дітей М.Єфименка
( «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»), інноваційні
здоров’язбережувальні технології
* дихальні вправи;
* мімічні, імітаційні вправи;
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* пальцеві ігри;
* різні види масажу;
* фізкультурні хвилинки;
* фізкультурні паузи між заняттями;
* усна народна творчість про здоров'я;
* маніпуляційні вправи;
* аромотерапія, кольоротерапія;
* психогімнастика і ігри;
В садочку працює фізкультурно-оздоровчий гурток на платній основі.
Два роки в садку працює басейн, який кожна дитина віком з 3-7 років
може відвідувати два рази на тиждень безкоштовно та навчатися плавати в
гуртку плавання на платній основі тричі на тиждень. На виконання недоліків
минулого навчального року, введені нові умови відвідування дітьми басейну.
Всі заходять, переодягаються, роблять розминку, а далі хто хотів купався.
Захотіли всі. Діти нам допомогли пояснити батькам про користь басейну і ми
дуже цьому раді.
Головною метою роботи колективу закладу дошкільної освіти є
виховання дитини, здатної продовжувати навчання упродовж усього життя,
досягати успіху, правильно будувати своє майбутнє.
Керуючись угодою, співпрацюємо з ЗОШ І-ІІІ ступенів №44. Також
підтримуємо зв’язок з ЗОШ №45. Діти старших груп залюбки відвідують за
запрошенням школу.
Проводимо екскурсії, розваги, виставки, батьківські зустрічі, сумісна
педагогічна рада.
Показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність
навчання вихованців у школі. Вихователі ясла-садка щорічно відслідковують
рівень успішності навчання випускників у 1 класі.
За результатами успішності за І півріччя 2017-2018 н. р. встановлено:
з високим рівнем (68%),
достатнім рівнем 21 дітей (28%),
середнім рівнем – 3 дітей (4%).
з низьким рівнем дітей не виявлено.
Для надання допомоги дітям з порушенням мовлення, в закладі
працюють 2 логопедичні групи. Група ЗПР. Корекційною роботою охоплено
44 дитини, що становить 16 % від загальної кількості. Результат роботи у
2017-2018 року за висновками ПМПК показав що всі випускники цих груп
мають норму інтелекту та мовлення.
Для задоволення запитів батьків та дітей у закладі дошкільної освіти
функціонують безоплатні гуртки:
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- гурток з розвитку та навчанні пісенних навичок «Веселі нотки»,
- гурток розвитку творчих здібностей дітей засобами театрального
мистецтва «Театральний»,
- гурток розвитку творчих здібностей дітей засобами художньої праці
«Пластилінова краса»,
- гурток навчання дітей мистецтву орігамі «Паперова казка»,
- гурток розвитку логікоматематичних здібностей «Логіка».
Також надаються додаткові платні освітні послуги: фізкультурнооздоровчий, англійської мови, плавання, танцювальний гуртки.
Гуртковою роботою охоплено 141 дитина, що становить 76% (від кількості
дітей віком від 3 до 7 років).
Не одноразово роботу ясел-садка ми висвітлювали на ТРК «Скіфія»
В садочку с липня 2017року оновлений сайт. Звертаю вашу увагу на
рубрику зворотний зв’язок.
Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей
раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортиментів продуктів
відповідно до перспективного меню, технології та якості приготування страв,
організації харчування в групах. Дітям пропонується 3-х разове та 4-х разове
харчування (в літку другий сніданок), щодня ведеться аналіз харчування.
Виконання натуральних норм харчування значно покращилися після
переходу з норм для дітей з малими формами туберкульозу на норми
харчування для санаторних закладів по всіх основних продуктах ( м'ясо,
масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) 85-90%.
Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є
суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу
приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань
працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної
обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність
зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.
Медичне обслуговування здійснює міський тубдиспансер та сестри
медичні ясла-садка.
Раз на місяць проходе засідання ЛКК міськтубдиспансера в
присутності завідувача ясла-садка.
За висновками ЛКК дітям призначається лікування яке проводе сестра
медична лікувального кабінету.
Раз на пів року кожна дитина дошкільного віку проходе курс
лікувального масажу грудної клітини який проводе сестра медична з масажу
Середній показник захворюваності дітей за 2017рік становить 22%. За
звітний період відсоток захворюваності тримається в допускних цифрах.
Раз на рік діти проходять обстеження у стоматолога та приймають
участь у цікавих заходах про те як треба слідкувати за станом зубів
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Матеріально-технічне забезпечення
За бюджетні кошти
За навчальний 2017 - 2018 рік з бюджетних коштів було витрачено:
1. на заробітну плату – 767 454,11 грн.
2. нарахування на заробітну плату – 3 477 955,77 грн.
3. за воду – 23 098,65 грн.
4. за світло – 285 523,76 грн.
5.за тепло - 529 711,41 грн.
6. за харчування - 344 602 грн.
Враховуючи капітальний ремонт харчоблоку та відпускну компанію,
Всього виділено 8758731грн.
Витрати на ясла-садок зі спец рахунку(додаткові платні освітні послуги)
Капітальний ремонт даха харчоблока
Охорона служба кобра 2900
Під час весняних суботників разом з батьками проводилася велика
робота по благоустрою територію ясла-садка ремонт тротуарів,
висадка дерев, кущів, клумб. Продовжується збільшення розарію.
Значна робота проведена батьківськими комітетами по облаштуванню
ігрових споруд на дитячих площадках. Виготовлені ігрові хатинки, гірки,
гойдалки, пісочниці з кришками, паровозики, столики з лавочками для занять
на вулиці та інше обладнання.
Дворове обладнання.
За благодійну допомогу:
Вересень 2017 загальни витрати –20 472,28грн.
Твердий інвентар на загальну суму – 12 500 (шафа для одягу , скамійки для
басейну,бойлер, шафи для одягу )
Обладнання на загальну суму – 7972,28 грн. (вимикачі, лампи, ремонт
електрокип’ятильника , фени, набір каструль, світильники, лампи).
Жовтень 2017 загальні витрати – 14 612,14 грн.
Твердий інвентар на загальну суму – 4 300 грн. (бойлер, столи для
логопедичного кабінета)
Обладнання на загальну суму – 10 312,94 грн. (ремонт опалювальної системи
в підвалі, картридж , адресна табличка ,електролампи , кран для
картоплечистки харчоблока, діагностика обладнання(5бойлерів), фарба
«Сніжка», заміри контурів заземлення , ремонт картоплечистки ,папір
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офісний , ремонт принтера, жалюзі горизонтальні 6 шт. , укомлектований
пожежний щит)
Листопад 2017 загальні витрати –28 971,98грн.
Твердий інвентар на загальну суму – 21 328,98 грн. (стіл письмовий, пральносушильна машина, металопластикові вікна)
Обладнання на загальну суму – 7 643(ремонт принтера ,оплата за телефон ,
Канцелярія, для комірника 2 відра ,з нержавіючої сталі , вивіз листя , мітла
для двірника ,фарба латексна ,пензлі малярні, з'єднувальний профіль для
установлення вікон в музичній залі ,пластмасові відра для харчоблока .)
Грудень 2017 загальні витрати - 20 728,95 грн.
Твердий інвентар на загальну суму – 13 599,80 грн. (двірне полотно,
сертифіковані двері в щитову, бойлер).
Мякий інвентар на загальну суму –2038,2 грн. (кольоровий картон
голографік, гірлянда ,декоративна квітка ,прикраса намисто,
габардін , утеплювач, фольга ,голки ,липучка ,нитки, тасьма, гумка, декор ,
стрічка ,клій силіконовий ,камінці ,гачки для фіранок )
Обладнання на загальну суму – 5090,95 грн. (розробка інтернет - сайту ,
ремонт опалювальної системи ,папір офісний , фарба біла , лампа діодна
канцтовари ,клей для пенопласта , скотч , барвники ,фарба миюча ,фарба
миюча , піна монтажна, лиштви ,петлі, замок врізний з ручкою, брус
коробковий ).
Січень 2018 загальні витрати – 19 424,97 грн.
Твердий інвентар на загальну суму – 16 492,21 грн. (покриття для підлоги,
плінтус, полотно для дверей, коробка для дверей).
Обладнання на загальну суму – 2 932,76 грн. (чайник для фітотерапії ,праска ,
герметик , санітарний куточок з сіткою ,ремонт пилесоса ,мішки будівельні
респиратор пилозахисний , кут внутрішній для плінтуса ,кут зовнішній для
плінтуса , заглушки з'єднання для плінтуса , литтва , завіса ,механізм
міжкімнатний , ручка на розетці клей для плитки ,розетка ).
Лютий 2018 загальні витрати на суму 17 946,30 грн.
Твердий інвентар на загальну суму – 8000 грн.( лав спортивна, корпусні
меблі для портомойки).
Мякий інвентар на загальну суму – 5 143,48 грн.( стрічки на обруч
клей ПВА, кульки , гілки вишні ,букетики дублерин ,стрічки кольорові ,клей,
тушь ,габардін ,тісьма, нитки ,підкладна тканина ,кріпсатин, клей сілікон ,
гачки, нитки ,квіти весняні ,орхідея фатін, квіти на платформу
стрічка широка, антистатик, клей сілікон ,аракал ,картон троянди,затискачі
фатін ,обруч ).
Обладнання на загальну суму - 4 802,82 грн. (провод ,
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папір офісний, файли ,табличка на пожежний гідрант ,
послуги системи безпеки "Кобра" , повірка вагів будівельні матеріали для
ремонта спортивної зали , ремонт кип'ятильника ,
фарба сіра ,стеля полістірол)
Квітень 2018 загальні витрати на суму 6 102,47
Обладнання на загальну суму – 6 102,47 грн. (папка швидкозшивач, таблиця
"Щитова", реактиви для тестів лабораторії бассейна ,оплата сайта ,відсів
,вивіз гілок,світильник в коридор ,труба ливнєва, пломбировка щитової
,вапно, фарба для фарбування огорожі і спортмайданчика, куточок для
ремонта ганка на кухні , лампи , трос для білизни ).
Травень 2018 загальні витрати на суму 3 632,86 грн.
Обладнання на загальну суму – 3 632,86 грн. (трос для білизни, перчатки,
папір, світильник з лампами , перевірка монометрів ,покос трави, полотно
ножовка,наждачний папір, насадка для дрелі, грунтовка, шайба,
болт,гайка,ручка для валика, валики, пензлі малярні, растворювач ,конектор,
кран для поливу).
Всього: 114914,95грн.
Постійно відбувався контроль за санітарним станом закладу. Для
підтримки чистоти за звітній період було придбано:
Миючи засоби та хлороантоїн
Колектив ясла-садка за звітній період отримав:
Подяку за активну участь у V Всеукраїнському фестивалі педагогічних
ідей «Василеві передзвони» в межах Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Нова українська школа-діалог з В.О. Сухомлинським», грамату
профспілки працівників освіти м. Херсона, Подяку Херсонського міського
голови Володимира Миколаєнко.
В звітній період ясла-садок продовжує працювати з Інтернетом,
функціонує електронна пошта, сайт садка.
З метою популяризації інформацію про свою діяльність ясла-садок за
цей період висвітлював у ТРК «Скіфія», «ВТВплюс» та на сайті ясел-садка.
Зараз в ясла-садку розпочинаються ремонтні робота по підготовці
ясла-садка до нового навчального року.
В подальшій роботі плануємо
1. Продовжувати роботу над всебічним розвитком дошкільнят
(пріоритетним залишити фізичний розвиток)
2. Продовжувати проводити заходи по популяризації ясла-садка
3. Перехід до самофінансування.
Дякую за увагу

