
 
ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД №2 «ТЕРЕМОК»    

ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
37240, м. Заводське,  вул. Озерна, б. 9, 

тел. ( 05356 ) 3-53-99, e-mail: teremok.zavodske@gmail.com 
 
                                                                                                                              Копія 
                                                                            
                                                         ПРОТОКОЛ 
   спільного засідання  ради ДНЗ, батьківських  комітетів груп, представників 
громадськості, трудового колективу дошкільного  навчального закладу №2 
«Теремок»  Заводської міської ради  
                                                                                                 від 30 травня 2022р. 
Форма проведення заходу – ОНЛАЙ. 
 
Порядок  денний: 
1.Звіт перед  громадськістю  завідувача  ДНЗ Олександра  ДРОБ’ЯЗКА про  
роботу  дитячих  ясел-садка « Теремок » за  2021-2022 навчальний  рік. 
2.Оцінка роботи  завідувача громадськістю. 
 
                             Присутні: члени ради ДНЗ – 5 осіб, 
                                                 члени  батьківських  комітетів  усіх  вікових  груп – 
                                              12  осіб, 
                                               трудовий колектив  ДНЗ – 24 особи, 
                                               директор Заводської  ЗОШ №2 Неля Роман, 
                                               начальниця відділу освіти Заводської міської 
                                               ради  Оксана Байрак, 
                                               заступник  міського голови Сергій Добруля, 
                                               очільниця ради ДНЗ Світлана Іщенко. 
1. 
  Слухали:  
  звіт завідувача ДНЗ Олександра Дроб΄язка, котрий  зазначив, що: 
у 4 різновікових групах на 1 травня 2022 року  перебуває  91 дитина від 1,5 до 6 
років. Старша та середня   групи  мають  понаднормову  кількість дітей. 
  Не зважаючи на карантинні обмеження, пов’язані з пандемією інфекційної 
хвороби CОVID-19, цьогорічний  навчальний  рік  був  плідним  для  усього  
колективу. Навчально-виховний  процес  здійснювався  за    програмою 
розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля ». 
 Відповідно до вимог Закону України « Про освіту » у закладі  з 1 вересня  
уведена в дію внутрішня система забезпечення якості освіти  ДНЗ.  
Відповідно до критеріїв щорічного комплексного оцінювання ВСЗЯО маємо 
результати: 
          І.Управлінські процедури ВИСОКИЙ рівень 98 % 
          ІІ. Фахова діяльність ДОСТАТНІЙ рівень 65 % 



           ІІІ. Освітнє середовище ВИСОКИЙ рівень 78 % 
ІV. Всебічний розвиток дитини, набуття 
життєвого  соціального розвитку 

ДОСТАТНІЙ рівень 56 % 

V. Співпраця з батьками та іншими учасниками 
освітнього процесу  

ДОСТАТНІЙ рівень 67 % 

 
  Вихователями та іншими спеціалістам дитсадка  успішно і ефективно 
впроваджуються у освітньому процесі інноваційні технології як корифеїв 
дошкільної педагогіки, так і наших сучасників: « Столік » Миколи Зайцева, « 
Гімнастика пробудження » Миколи Єфименка, « Відчуття природних явищ на 
дотик  »  Софії Русової, « Квазі-дошки » Марії Монтессорі, « Підготовка руки 
до письма » Алли Богуш, «  Коректурні таблиці » Наталії Гавриш, « Чарівна 
цифра » В’ячеслава Воскобовича. 
  Педколектив удосконалює досвід роботи з туристичного виховання 
дошкільників. 
  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.  
 Методичний  кабінет  поповнився  педновинками, фаховою  періодикою, 
сценаріями свят та розваг, розробками  занять, презентаціями з упровадження 
інноваційних технологій; костюмерна -  новими костюмами, виготовленими 
власноруч; музичний кабінет – інструментами для шумового оркестру. 
     Відрадно, що проєкт Олександра Дроб’язка « Сучасне обладнання 
методичного кабінету – складова запорука всебічного розвитку дошкільників 
(застосування сучасного обладнання у розвивальному середовищі ДНЗ ) » 
отримав перемогу на конкурсі проєктів громадського бюджету Заводської 
міської ради. Так методичний кабінет поповнився комп’ютером, сендплеєм та 
двома фліпчартами. 
   За підсумками атестації педагогічних працівників одній педагогині присвоєно 
кваліфікаційну категорію « спеціаліст першої категорії », одній – « спеціаліст 
другої категорії », шість – відповідають раніше присвоєним категоріям: « 
спеціаліст » - 2, « спеціаліст першої категорії » – 4. 
   Плідно і злагоджено співпрацювали  вихователі з батьківськими комітетами 
усіх вікових груп, які надавали допомогу  у  ремонті групових кімнат, 
підготовці  свят, придбання розвивальних ігор. За допомогою батьків в кожній 
віковій групі виготовлено розвивальні дошки, оновлено атрибути до різних 
видів театрів,  костюми для рольових ігор. 
 Тата і мами брали активну участь у творчих тематичних виставках «Моє місто 
у малюнках », « Осіннє диво », « Чарівна ялинка », що спонукали зближенню 
малюків і дорослих до спільної справи  та спонукали до відповідального 
ставлення за авторитет родини. 
  Незвичним для працівників ДНЗ, батьків, вихованців було проведення свят та 
розваг без глядачів. Оскільки, керуючись нормативними документами МОЗ та 
МОН, уведено жорсткі обмеження щодо проведення заходів у ДНЗ під час 
карантину. 



    Відповідно до розпорядження Гадяцького МВПЛД ДУ у лютому було 
призупинено функціонування середньої групи у зв’язку із захворюванням 
працівників та дітей на COVID-19. 
  У жовтні заклад вимушено призупинив свою роботу у зв’язку з проблемою 
газопостачання. Взагалі опалювальний сезон пройшов злагоджено. У травні 
буревієм пошкоджено витяжну трубу топкової, тож до початку нового 
опалювального сезону цей дефект буде усунено. 
   На харчоблоці замінено автомат регулювання електроенергії; встановлено дві 
електроплити; придбано холодильник, морозильну камеру, електром’ясорубку, 
міксер, блендер, кухонний інвентар.  
  Потребує капітального ремонту харчоблок та система водовідведення старого 
корпусу так як приміщення не відповідають вимогам НАССР. 
  Відділ освіти систематично здійснює контроль за якістю питної води та піску 
на ігрових майданчиках. Проведено лабораторні дослідження, результати яких 
є допустимими до норм. 
  З 1 січня харчування у ДНЗ здійснюється відповідно до нового меню, 
затвердженого Міністерством охорони здоров’я України. Вихованці 
забезпечені калорійним різноманітним харчуванням.  Вартість  харчування  на 
сьогодні  становить  35 грн., 60% / 21 грн. / цієї  суми  сплачують  батьки. 
Звільнені від оплати за харчування діти з малозабезпечених родин (11), 
внутрішньо переселених громадян (1) та учасників бойових дій (7); 50% 
вартості харчування сплачують багатодітні родини (8). 
   За  поточний  навчальний рік  ДНЗ    забезпечив місцями  усіх    дітей  
відповідно  до  заяв  батьків.    На даний час  на зарахування до ДНЗ подано 12 
заяв. 
   Усні звернення громадян розглядалися  у  терміновому порядку  з  
позитивним  вирішенням піднятих  проблем, письмові звернення не надходили. 
  Міська рада, відділ освіти  та комунальне підприємство миттєво реагували на 
технічні проблеми чи надзвичайні ситуації, що виникали  протягом року. 
  Упродовж звітного періоду здійснено поточний ремонт усіх приміщень ДНЗ, 
замінено крани в умивальних кімнатах, відремонтовано меблі, упорядковано  
обладнання ігрових майданчиків. 
 На території колишньої городньої ділянки розбито яблуневий сад, вздовж 
огорожі посаджено декоративні дерева, упорядковано клумби та рабатки 
новими сортами квітів. 
  На жаль, у зв’язку з початком агресії з боку рф та уведенням воєнного стану в 
Україні з 25 лютого функціонування дитсадка та освітній процес призупинено 
до особливого розпорядження. Працівники установи здійснюють цілодобове 
чергування, забезпечують вільний доступ мешканців мікрорайону до укриття, 
що розташоване у підвальному приміщенні ДНЗ. 
  Робота закладу постійно  висвітлювалася на WEB-сайті закладу та шпальтах 
газети « Червонозаводський вісник ».   
ВИСТУПИЛИ: 
  Валентина Клем, практична  психологиня 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. 



  Неля Роман, директор ЧЗОШ №2,  зазначила, що вчителі  початкових  класів  
дають  схвальну оцінку  вихователям  за навчальну підготовку випускників 
старшої  групи. 
  Світлана Іщенко, очільниця  ради ДНЗ,  наголосила, що  свята  у  дитячому 
садку  стають справжніми спектаклями дитячої творчості. Значний  вплив  на  
розвиток  дитячої творчості  мають заняття  із  зображувальної  діяльності,  
часто  вдома  малюки імітують  заняття, вправно  виконують  аплікації, 
малюнки, поробки з  пластиліну. 
  Сергій Добруля, заступник міського  голови Заводської ОТГ,  відмітив  
злагодженість  у  роботі  колективу, пояснив, що місцева влада тримає на пульсі 
нестандартну ситуацію і щодо прийняття рішення про подальше 
функціонування дитсадка буде вирішено, враховуючи ряд фактів та обставин. 
Головне – безпека життя дітей і працівників установи. 
  Оксана Байрак, начальниця відділу освіти, подякувала трудовому колективу 
ДНЗ за добросовісну працю, відповідальне ставлення до посадових обов’язків, 
належну  підготовку вихованців до навчання у 1 класі. 
  Олена Величко,  членкиня  Ради ДНЗ, внесла пропозицію:  роботу  ДНЗ  
вважати задовільною.  
УХВАЛИЛИ: 
 Згідно  з  Положенням  про  звітність завідувачів  ДНЗ  роботу  дитячих  ясел-
садка  оцінити  як задовільну. 
 
2. 
  Голосування. 
  Результати  таємного  голосування  показали, що довіру  завідувачу  ДНЗ 
висловили 100%  респондентів, які  брали  участь  у  голосуванні. 
 
УХВАЛИЛИ: 
висловити  довіру  завідувачеві  ДНЗ №2  « Теремок » Олександрові  Дроб΄язку. 
 
 
 
  Голова  зборів                                                             Антоніна ЗАСЛАВЕЦЬ  
 
  Секретар                                                                                 Алла БІЛЕНЬКА  
 
 


