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Протокол
загальних зборів педагогічного колективу
батьківського комітету та батьків вихованців
дошкільного навчального закладу»Веселка»
Лозуватської сільської ради від 6 червня 2017
Голова зборів:Павлович Н.О.-голова батьківського комітету.
Секретар:Клец І.В.- вихователь ДНЗ.
Члени батьківського комітету:3 особи.
Батьки вихованців : 5 осіб.
Члени педагогічного колективу: 3 особи.

Порядок денний
Звіт Баштан Галини Павлівни,завідувача ДНЗ»Веселка» про діяльність
колективу у 2016-2017н.р.
Виступила Баштан Г.П.,яка в своєму виступі проаналізувала власну
діяльність та діяльність колективу за звітний період за основними напрямками.
Завідувач,зокрема,зазначила,що основним із завдань дошкільного
навчального закладу є охоплення організованим навчанням дітей 5-річного віку.Всі
діти,які проживають в населеному пункті, були охоплені дошкільною
освітою.Випускниками стали в 2017 році 3 вихованці.Всього ж в ДНЗ в 2016-2017
н.р. виховувалось 23 вихованці( при наявності 43 місць).з дітьми працювало 2
педагоги,з них 1-з вищою освітою,1-з неповною вищою освітою.
На початку 2016-2017 н. р. колектив ДНЗ, проаналізувавши напрямки
розвитку дошкільного закладу,поставив такі завдання:
1.Виховання патріотизму з дошкільного дитинства.
2.Продовжувати розвивати логіко-математичні здібності
дошкільників,використовуючи новітні технології.
3.Удосконалювати роботу щодо забезпечення емоційно-ціннісного
розвитку вихованців в різних сферах життєдіяльності.
Пріорітетним напрямком роботи ДНЗ є інтелектуальний та пізнавальний
розвиток особистості дитини.Головним є те,що дошкільний заклад прагне бути тим
місцем,де діти можуть фізично розвиватись.зміцнювати здоров*я,реалізовувати свої
здібності,товаришувати.весело і щасливо жити.
З метою реалізації річних завдань,завдань програми»Дитина»,дообладнано
ігрові куточки,поновлено та придбано нові дидактичні ігри,роздатковий матеріал та
інше.
У групову кімнату закуплено нову дитячу ігрову стіну»Струмочок»,доповнено
куточки сюжетно-рольових
ігор»Лікарня»,»Магазин»,»Перукарня»,»Кухня»,закуплено новий куточок
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природи,придбано іграшки в ігровий куточок,згідно вимог оновлено національний
куточок.
Всього на вищезгадані потреби було витрачено 19800грн. бюджетних коштів.
Придбано ноутбук та принтер на суму 15320грн.
Значна педагогічна робота проводилась педагогами на виковання поставлених
річних завдань.Зокрема для методичного кабінету ДНЗ було придбано нові
методичні посібники, проведена підписка періодики.
Педагоги відвідували районні семінари та методичні об*єднання,вихователь
показала на районному методичному об*єднанні відео-заняття на тему»Подорож в
країну доброти».
Також на базі дошкільного закладу було проведено семінар завідувачів на
тему»Робота з батьками».
Велика увагавідводилась створенню належних побутових умов для утримання
вихованців,забезпечення необхідного обладнанням харчоблоку,системи
водопостачання та освітлення.придбано новий посуд.встановлено боллер для
підігріву води у дитячій умивальній кімнаті.Всього на господарчі потребиДНЗ було
використано 5409 грн.бюджетних батьківських та спонсорських коштів.
За спонсорські кошти ЛНЗ-Агро було придбано портфелі випускникам ДНЗ на
суму 3421.37грн.
Одним з пріоритетів в роботі ДНЗ є питання належної організації
харчування.Для забезпечення повноцінного калорійного харчування дітей було
залучено батьків,які надали допомогу у зборі овочів.
Протягом вересня-жовтня 2016 року працівниками ДНЗ та представниками
батьківського комітету було зібрано та обліковано
картоплю.цибулю,моркву,столовий буряк,капусту.Харчування в ДНЗ
безкоштовне.Протягом року середня вартість харчування становила 26грн.

Рішення:
За результатами роботи ДНЗ»Веселка» в 2016-2017н.р.визначити діяльність
завідувача та колективу задовільною.
Голова зборів__________________________Павлович Н.О.
Секретар______________________________Клец І.В.

