
Річний звіт діяльності закладу № 28 «Ювілейний» 

 за 2020 – 2021 навчальний рік 

 

Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми 

зібрались на звіт керівника. Робота закладу в 2020-

2021н.р. проводилась відповідно Постанови МОН 

України головного державного санітарного лікаря 

України № 55 від 22.09.2020р. «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». Освітній 

процес в закладі здійснювався з дотриманням 

протиепідемічних заходів з урахуванням 

рекомендацій МОН України та МОЗ України, 

спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації в наслідок поширення COVID-

19, а саме: 
• прийом дітей до закладу здійснювався при умові 

представлення довідки про відсутність контакту з 

інфекційними хворими; 

• надавали перевагу у відвідуванні дошкільного 

закладу тим дітям, батьки яких працюють та 

представили довідку про працевлаштування; 

• щоденно проводився температурний скринінг дітям 

та працівникам закладу з метою запобігання 

розповсюдження COVID-19. 

Мережа груп 

 

Протягом року  функціонувало 16 груп, виховувалося 421 

дитина.  

    З них:  

- три групи раннього віку короткотривалого перебування  

(77 дітей),  

- дві групи раннього віку (53дитини),  

- три молодших (61 дитина),  

- три середніх (97дітей),  

- дві різновікових (41 дитина),  

- дві старших (65 дітей),  

- дві компенсуючого типу (26 дітей).  

За 10,5-годинним режимом працювали – 11 груп,  

за 12-ти годинним режимом – 1 група,  

за 4-ри годинним режимом – 3 групи.  

 

 

 

 



 

Педагогічний колектив 

 

Усього 28 педагогів. 

Педагогічними кадрами дошкільний заклад 

забезпечений повністю. У навчальному році працювали  

спеціалісти: учителі-логопеди – 2, інструктор з 

фізкультури – 1, музичні керівники – 3, практичний 

психолог – 1.  

Відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників у навчальному році 

атестувалось 2 педагога, за результатами  атестації 

установлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії»  

Рейтинг педагогів 

 

Упродовж навчального року проводився моніторинг 

педагогічної діяльності. За підсумками проведеного 

моніторингу І та ІІ півріч був визначений рейтинг рівня 

професійної майстерності педагогів за рік та визначені 

місця.  

Це стимулює вихователів підвищити свій 

професійний рівень і працювати краще. 

Навчально-виховна робота 

 

Організація освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти в 2020 /2021 навчальному році  

здійснювалась відповідно до Закону України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Положення «Про 

дошкільний навчальний заклад», Базового 

компоненту дошкільної освіти,  Освітньої програми 

для дітей від 2 до7 років «Дитина», Освітньої 

програми «Впевнений старт» 
Слід зазначити, що високий рівень засвоєння 

програм «Впевнений старт», «Дитина» дітьми 

дошкільного віку з кожним роком збільшується. 

Підвищився їх рівень знань та умінь за різними 

освітніми лініями, але виникають деякі труднощі - 

дітям важко логічно висловлювати свою думку, 

граматично правильно будувати речення. 



 

Рівень розвитку 

 

 

Гурткова робота 

З метою розвитку творчих здібностей дітей в 

закладі активно працюють гуртки, діти відвідують 

гуртки безкоштовно  

 

Педагогічні ради 

 

 Виконуючи поставленні завдання 

проводились різні форми роботи з 

кадрами були проведені 4  педагогічні 

ради: 

 «Сім’я – перша школа моральності»  

«Сучасні  інноваційні технології у 

роботі з дітьми», які підвищили 

професійний рівень педагогів з метою 

удосконалення освітнього процесу  

  

 

Форми роботи з педагогічними 

кадрами 

Протягом навчального року було 

проведено: 40 нарад при завідувачу, 5 

семінарів-практикумів, 50 консультацій 

для педагогів, 12 засідань Творчої групи, 

10 засідань клубу молодого вихователя 

«Пошук». Проведено 5 засідань 

психолого-педагогічних консиліумів: 



«Адаптація дітей раннього віку», 

«Психолого-педагогічний супровід дітей 

груп компенсуючого типу», «Готовність 

дітей старшого віку до навчання у школі» 

З метою надання допомоги сімї у 

вихованні і розвитку дітей дошкільного 

віку в закладі діяв консультативний 

пункт 
 Робота методичного кабінету була 

направлена на вивчення, узагальнення, 

впровадження передового педагогічного 

досвіду 

 

 

Співпраця зі школою 

Наш заклад тісно співпрацює ЗОШ № 12, 

13. 

В квітні 2021 року було проведено 

спільно з учителями шкіл он-лайн 

батьківські збори на платформі Гугл Мит 

 

Свята та розваги 

Враховуючи вимоги умов карантину ми 

не змогли запросити Вас, шановні батьки, 

відвідати свята та розваги, які були 

проведені протягом року, але ви мали 

змогу їх переглянути на електронних 

носіях.  

 

Робота з батьками 

Заплановані відповідно до річного 

плану роботи батьківські збори були 

проведені в он-лайн режимі, 

використовуючи платформу Google 



 

Meet. Протягом навчального року 

були проведені тематичні тижні: 

«Тиждень сім’ї», «Тиждень безпеки», 

«Тиждень толерантності»; тематичні 

виставки: «Пташиний дивограй», 

«Зима-чарівниця», «Великодний 

вернісаж». Інформація про їх 

проведення була висвітлена в 

соцмережі фейсбук, вайбер груп, на 

інтернет-сайті закладу. 

Здобутки та досягнення закладу 
Дошкільний навчальний заклад неодноразово брав участь: 

У Всеукраїнських заходах: 

 

• Заклад отримав Грамоту за зайняте І рейтингове 

місце серед 100 кращих ЗДО України у загальному 

заліку конкурсу    «Кращий логопедичний кабінет 

ЗДО 2020 року» 
• Заклад отримав Грамоту за зайняте ІІ рейтингове 

місце серед 100 кращих ЗДО України у загальному 

заліку Лайт – конкурсу «Мій улюблений дитсадок 

2020 року» 

 

 

Центр розвитку дитини посів ІІІ місце та отримав 

грамоту у Х Всеукраїнському конкурсі на кращий 

веб-сайт закладу освіти 
 

 

Вересень 2020 Ольга Олександрівна отримала 

Сертифікат за участь у І Всеукраїнському конкурсі 

керівників закладу освіти «Директор 2020: краща 

практика» 
 

Обласні конкурси 



 

Грудень 2020 Заклад приймав участь у 

регіональному інноваційному освітньому проєкті 

«Науково-методичні засади впровадження 

медіаосвіти в освітній процес закладів 

дошкільної освіти» та отримав Диплом 

переможця І ступеня онлайн науково-освітньої 

виставки «Інноваційні стратегії інформатизації 

освіти» за тематикою «Інфомедійна грамотність 

учасників освітнього процесу» в номінації  

«Відеоролик» 

 

Березень 2021 Сумський дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини)  № 28 

«Ювілейний» нагороджений Грамотою за зайняте 

І місце  Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Сумської міської ради у  

І (зональному)  етапі обласного огляду-конкурсу 

на кращий психологічний кабінет, у обласному 

огляді конкурсі на кращий психологічний 

кабінет закладів освіти Сумської області заклад 

посів ІІ місце  
 

 

Упродовж двох навчальних років(2019-2021) 

дошкільний  заклад брав участь у науково-

дослідницькому експерименті «Педагогічні 

умови становлення і розвитку особистості на 

ранніх етапах онтогенезу». В групі раннього 

віку «Віночок» впроваджувалася 

експериментальна програма В.Рагозіної. 

 

Березень 2021. Під час обласної педагогічної 

студії  для педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти, учасників інноваційного 

проєкту «Педагогічні умови становлення і 

розвитку особистості на ранніх етапах 

онтогенезу»  досвід роботи в рамках проєкту з 

теми «Особливості сенсорно-пізнавальної 

діяльності дітей раннього віку» був представлений  

вихователем вищої категорії групи раннього віку 

Охріменко О.В. 

 

Міські конкурси 



 

Жовтень 2020 Заклад отримав Грамоту 

управління освіти і науки Сумської міської ради за 

зайняте ІІІ місце у міському проєкті «Пташиний 

дивограй» 
 
 

 

Березень 2021  Заклад отримав Грамоту управління 

освіти і науки Сумської міської ради  за активну 

участь у міського освітньому проєкті «Рішення в 

стилі ЕКО»  та творчий підхід до реалізації завдань 

екологічного виховання 
 

 

Квітень 2021 Заклад нагороджений грамотою І 

(міського) етапу обласного фестивалю-огляду 

«Світ дошкілля»  за зайняте II місце І (міський) 

етап обласного фестивалю-огляду фахової 

майстерності педагогів закладів  дошкільної освіти 

«Світ дошкілля» у 2021 році 
 

 

Травень 2021 Учителі-логопеди Солодовник М.К., 

Безверха І.Г. під час логопедичного фестивалю 

«ЛОГОФЕСТ - 2021» провели майстер-клас на 

тему: «Логопедичні таблиці – ефективний 

інструмент у роботі вчителя-логопеда». 
 

Матеріально-технічна база 

 

За рахунок  бюджетних коштів за навчальний рік 

були придбані предмети та матеріали: 
Меблі, 

люстри Побутова техніка 

М'який інвентар 

Іграшки 

Канцтовари 

Ключі для програмного забезпечення 

Періодичні видання 

  



 

Будівельні матеріали 

Лампочки 

Миючі та чистильні засоби 

Господарчі товари 

Посуд  

 

 

За благодійні кошти, які були перераховані на 

спеціальний рахунок ЗДО «Благодійні внески» 

були придбані:  

• 2100,00 грн. послуги з поточного ремонту 

комп’ютерного обладнання ФОП Клейбенко 

Г.С. 

• 2335,20 грн. – ТОВ «Епіцентр» – господарчі 

товари (пуфи, кошики) 

• 21840,00 – Масленко комплект меблів 

• 4970,00  - мед техніка «Віола»(бактерицидні 

опромінювачі, манжет до тонометра) 

• 282,00 Спектр АС – регенерація катриджу 

• 1200,00 – Альянс Експертна група (тендер по 

теплопостачанню) 

• 1052,25 – ТОВ Віста – щетенісне покриття 

Люкс  

• 5206,10 – ТОВ Гусєв господарчі та будівельні 

товари 

Всього: 38985,55 грн. 

За кошти, виділені депутатом у сумі 50000, 

00 було встановлено перила для сходів 
 

 Завдяки праці нашого педагогічного 

колективу, умінню прийняти рішення в 

інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби 

і відповідати за свій вибір я вважаю, що нам 

вдалося зробити педагогічний процес цікавим 

та репродуктивним для дошкільнят.  

Вам, шановні батьки та вашим діткам я бажаю 

міцного здоров’я, натхнення та успіхів. 
 

 

 


