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Звіт керівника 



Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 2 «Малятко»                         

компенсуючого типу санаторного призначення для дітей із захворюваннями              

серцево-судинної системи та органів травлення функціонує з 01 жовтня 2004 року .

Садочок розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею              

705,6 кв.м. Проектна потужність закладу № 2 складає 80 місць (4 дошкільні  групи)  

У даний час функціонує 4 дошкільні групи – 121 дитина.  





Дошкільний навчальний заклад № 2 «Малятко» розрахований на 4 дошкільні групи:  

одна група II молодшого дошкільного віку, дві – старшого дошкільного віку,                      

одна – середнього дошкільного віку. 

Дитячі групи оснащені різноманітним ігровим матеріалом. Оформлення інтер’єру        

нашого садочка спрямовано на розвиток художнього смаку та естетичного виховання  

дітей. 

 

Режим роботи закладу: 7 год. 30 хв. – 18 год. 

Чергова група: 7 год. 30 хв. – 19 год. 30 хв. 

 

До послуг 120-ти вихованців: 

– 4-х разове дієтичне харчування; 

– сучасна актова зала; 

– затишні групові кімнати; 

– відповідно оснащений медичний кабінет; 

– кабінет практичного психолога та логопеда; 

– облаштований фізкультурний майданчик; 

– ігрові майданчики; 

– дослідницькі садово-городні ділянки; 

– квітники. 



Дошкільні групи нашого садочка “Малятко” 



 

 



 Пріоритетними напрямами в роботі дошкільного закладу  залишаються    

фізкультурно-оздоровчий та музично-естетичний  розвиток дошкільників,             

які сприяють всебічному розвитку особистості дитини.                                    

  Планування освітньо - виховного процесу здійснюється за лініями             

розвитку, враховуючи сфери життєдіяльності та дотримуючись тематичного       

підходу.  З дітьми проводяться різні види організованої діяльності (заняття,       

дидактичні ігри, екскурсії, спостереження, пошуково-дослідницька                   

діяльність).                                                                                                          

 Систематично планується і проводиться організована та самостійна         

ігрова діяльність дошкільників. У календарних планах вихователі зазначають 

форми і прийоми підготовки дітей до творчих ігор, безпосередній вплив на    

їхній зміст,  методи та прийоми керівництва та участь педагогів  в ігровому   

процесі. В кожній групі облаштовані осередки для організації даного виду    

діяльності з широким асортиментом іграшок.                                                                                                

 Значну увагу педагоги приділяють організації трудової діяльності, яка 

має велике розвивально-виховне значення. В групах облаштовані куточки     

природи, чергувань. Кожна група має свій квітник, на якому з ранньої весни 

до пізньої     осені цвітуть яскраві квіти. Діти з задоволенням працюють на    

городах,  квітниках. 

 

 





семінари, методичні об’єднання вихователів, «круглі столи», практичні перегляди  

занять, методичні виставки, тренінгові заняття;  

групові – консультації, ділові ігри, завдяки яким  удосконалювалися професійні            

знання та вміння педагогів.                                                                                                  

Методичні заходи, проведені з педагогами, мали науково-методичний і пізнавальний  

характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню    

якості володіння різноманітними методами роботи та були спрямовані на усунення     

недоліків. 





 Головним пріоритетом в практиці роботи нашого дошкільного закладу є  

співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками 

ДНЗ,  активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу, свобода вибору   

батьками групи, вихователів. Упродовж  року проводились свята, розваги та          

різноманітні акції із залученням батьків вихованців. 

Конкурс : “Книга власними руками” 











День народження “Малятка” 



Кращий город на вікні 







 

 

Цільові прогулянки за межі садочка 



 

 

 Навчальна евакуація 

 



                                    

                                      Незабутня зустріч з пожежниками 

 









Добрий лікар - стоматолог 











Фінансова діяльність 

ДНЗ №2 “Малятко”  
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  за 2017-2019 роки, млн. грн. 
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Товари Послуги 

Закупівля предметів, товарів, робіт,  

послуг у 2016-2018р.р., тис. грн. 



Закупівля продуктів харчування  

у 2016-2018р.р., тис. грн. 
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•Ліжка п'ятирівневі ("Віночок“) 
• Диван ("Віночок“) 
• Диван ("Курчатко“) 
• Меблі для методичного 
кабінету 
•Таблиці для методкабінету 
• Крісла офісні 
•Стільці  
•Жалюзі  
• Захисна решітка 
• Москітна ролетна сітка 
• Монітор LG   
•Праска професійна 
• Ноутбук  
•Унітаз  
•Електронний ключ 
• Бензокоса  
•Посуд  
•Постільна білизна 
• Драбина   
•Канцелярські товари 
•Господарські товари  
•Медикаменти 

Закупівля продуктів харчування, предмет
ів, матеріалів та обладнання у 2016-2018 

р.р.  
 Продукти харчуванн
я 
 Господарські товари 
 Канцелярські товар
и 
 Періодичні видання 
 Медикаменти 
 Посуд 
 Вікна  
 Ноутбук 
 Тонометр 
 Пральна машина 
 Морозильна камера 
 Стільці 
 Стіл  
 Подушки  

 
 

 Мультимедійний комплекс  
  Комп'ютер, ноутбук  
 Принтер кольоровий  
  Роутер  
 Холодильник  
 Порохотяги  
 Металопластикові вікна 
 Металопластикові двері 
 Металопластикові вироби для обл
аштування кабінету психолога  
 Меблі для кабінету психолога 
 Кухонні меблі для груп 
 Комплект меблів для харчоблоку 
 Стільці дитячі 
 Лавочки дитячі  
 Комплект столів "Квітка"  
 Двері розсувні для групи "Ромашка
“ 
 Стіл, тумби, крісла, захисні решітки 
 Посуд 
 Жалюзі 
 Періодичні видання (журнали) 
 Вогнегасники  
 Спортивний інвентар 
 Канцелярські  товари 
 Господарські товари  
 Білизна, постільні речі  
 Медикаменти   
 Електронні ключі  

2016р. 2017р. 2018р. 



Фінансова діяльність 

ДНЗ №2 “Малятко”  

І півріччя  

2019р. 



Видатки ДНЗ №2 "Малятко"  

за І півріччя 2019р. 
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Послуги, отримані  

у І півріччі 2019р. 

Комунальні послуги - 147,9 тис. 

грн. 

Телекомунікаційні послуги - 0,6 

тис. грн. 

Обслуговування програмного 

забезпечення - 4,2 тис. грн. 

Навчання з питань пожежної 

безпеки та охорони праці -0,4 

тис.грн. 



  Закупівля предметів, матеріалів та обладнання 

Диван для групи «Ромашка» 

Періодичні видання (журнали) 

Комп’ютерні комплектуючі 

Інформаційні таблиці 

Господарські товари 

І півріччя 

2019 року 

Лакофарбова продукція 



«Тепло і затишок дітям»   

(заміна віконних конструкцій в 

музичній залі та в ігрових 

кімнатах двох груп ) 

«Дитинство, сповнене радістю»  

 (облаштування сучасного кабінету 

для занять дітей з практичним 

психологом та логопедом )  

«Школа дорожніх наук»  

(облаштування майданчика для 

вивчення правил дорожнього руху) 

«Музей просто неба «Зелена 

Планета»  

(альтанка для проведення 

занять на свіжому повітрі) 

«Все найкраще дітям»  

 (переоблаштування дошкільної 

групи “Віночок” )  

«Простір для дитячої фантазії»  

 (переоблаштування дошкільної 

групи “Сонечко” )  

Наші досягнення та перемоги 
Переможець міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовряд

ування та громадянського суспільства серед багатьох освітніх закладів  

з проектами: 

Переможець Міської цільової програми 

 «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківську» 

«Територія яскравих мрій»  
(Благоустрій подвір'я ДНЗ та зведення паркану з металоп
рофілю, забезпечення функціональності, відповідно до су

часних стандартів безпеки) 




