ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА-САДОК) № 80 « Червона гвоздика»
провулок Хорольський, 7, м. Полтава, 36034, тел. (0532) 66-09-89
e-mail: PDNZ.80@gmail.com
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 2
загальних батьківських зборів ПДНЗ № 80
Від 25 травня 2017 року
Присутні: 30 чоловік

ПОВІСТКА ДЕННА
1. Звіт завідувача ДНЗ № 80 Панченко Лариси Олексіївни про роботу дошкільного
закладу за 2016-2017 н.р.
Доповідає: завідувач Панченко Л.О.
2. Різне.
1.Виступила:
1. Завідувач Панченко Л.О. « Звіт завідувача ДНЗ № 80 Панченко Лариси Олексіївни
про роботу дошкільного закладу за 2016-2017 н.р.»
Лариса Олексіївна доповіла присутнім, що на 01.06.2017 року кількість дітей в ДНЗ №
80 становить 306, з них: до 3 років – 69, з 3 до 6 років- 237 дітей.
Загальна площа будівель – 1963 кв.м
Площа території ДНЗ – 12600 кв.м
Ігрові майданчики – 1864 кв.м
Спортивний майданчик – 110 кв.м
Господарські зони -46 кв.м
Площа приміщення з розрахунку на одну дитину – 14,7 кв.м.
Всього педагогічних працівників – 22, це 100 % від потреби.
Педагогічний колектив ДНЗ № 80 на протязі 2016- 2017 навчального року реалізував
поставлені завдання по підвищенню ефективності освітніх ліній : «Мовлення дитини»,«
Розвиток дитини в процесі ігрової діяльності»
« Логіко – математичний розвиток
дошкільнят»; забезпеченню росту професійної майстерності педагогів через участь у
Всеукраїнських онлайн- конкурсах « Україна – рідний край», « Калейдоскоп педагогічних
ідей з екологічного виховання дошкільників».
Створено умови для розвитку дітей шляхом оновлення освітнього простору
території ДНЗ .
Презентовано досвід гурткової роботи на міському тижневику « Забезпечення
варіативної складової базового компоненту дошкільної освіти України».
Взято участь у конкурсах та фестивалях різного рівня :
 Всеукраїнський фестиваль- огляд «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного
виховання дошкільників»
 «Полтава вишивана» (учасники)
 Міський фестиваль-конкурс «Творче тріо-2016»
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Міський обласний конкурс «На кращий Інтернет – сайт ДНЗ» (зайнято І місце).
Міський дитячий фестиваль композицій «Великодня писанка» під патронатом
Полтавського міського голови Олександра Мамая (участь у фестивалі дитячих
композицій)

Педагогічний колектив продовжує втілювати нові інноваційні педагогічні технології:
 Музейна педагогіка (О.Кононенко, Ю.Главацька)
 Ейдетика (І.Матюгін)
 Методика Глена Домана
 Розвиваючі ігри сім’ї Нікітіних
 Методика Джорджа Кюїзенера
 Степ - аеробіка
 Футбол
 Технологія В. Воскобовича
 Методика Золтана Дьенеша
 Методика ТРВЗ
 Коректурні таблиці Н.Гавриш
 Моделювання
 Розвиток комунікативних навичок у процесі театралізованої діяльності (А.Богуш,
Н.Гавриш Ю.Косенко)
Методичні підходи розвитку творчих здібностей дошкільнят у процесі театралізованої
діяльності Є.Бєлкіної, Л.Шульги
В дошкільному закладі працюють гуртки:
- «Лицедії»(літературно-театральна діяльність дошкільнят та педагогів)
- «Квітограйчики» ( спів, гра на музичних інструментах)
- «Смайлик» (комп’ютерна грамотність)
- « Степ-аеробіка» (фізична культура з елементами аеробіки)
- «Хореографія»
- «Дивовижні рученята» (образотворча діяльність)
- «Англійська мова»
Дошкільний заклад продовжує співпрацю з Полтавською гімназією № 32 а саме :
- Дні відкритих дверей в Полтавській гімназії №32: «Ми раді зустрічі з майбутніми
першокласниками»;
- Дні відкритих дверей в ДНЗ №80 ;
- творчі зустрічі на базі бібліотеки-філіалу №13;
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Виконані роботи по поточному ремонту приміщень та споруд ДНЗ № 80 на
загальну суму залучених коштів:
4 000 грн
Залучено позабюджетні надходження, які не заборонено чинним законодавством на
слідуючі матеріальні цінності:

























мітли силіконові
миючі засоби
канцтовари
заправка катріджу
інтернет
озвучення свята до Дня захисту дітей
підриска преси
вапно
привезення піску
вивіз сміття
покос трави
ремонт стелі в музичній залі
покриття для підлоги килимове в музичну залу
LED телевізор в групу « Барвінок» , « Вербичка» ,
« Сонечко»
інвентар для осередків у групах
інвентар для ігрових майданчиків
заміна панелей у мед .блоці
двері металопластикові на вході у медблок
меблі в групу « Берізка» , « Журавка», «Барвінок»,
« Бджолятко»
заміна водопостачання в групі « Метелик»
зелені насадження
заміна огорожі
постільна білизна
будівельні та оздоблювальні матеріали

100 грн
4 525грн
700 грн
550 грн
1 200 грн
500 грн
1 500 грн
150 грн
1 000 грн
500 грн
500 грн
3 244 грн
15 000 грн
13 758 грн
2 106 грн
10 594 грн
2 250 грн
10 070 грн
11 000 грн
1 580 грн
11 000 грн
13 496 грн
3 250 грн
7 300 грн

Загальна сума благодійної допомоги від батьків становить:

115 873 грн

Приписи органів державного нагляду за дотриманням вимог нормативних документів з
охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки відсутні.
Мають доступ до роботи 53 працівника з 53, які вчасно пройшли медогляд.
Відсутність приписів міської та обласної санітарно- епідеміологічних станцій.
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За час 2016 – 2017 навчального року не сталося жодного випадку дитячого травматизму.
Слухали:
Шишкіна М.А.(голова ПК ДНЗ № 80), Міщанін Т.В. (голова батьківського комітету),
Бобров Н.С., Свириденко О.Г., які підтвердили про належне виконання господарських
робіт в дошкільному закладі та доцільне використання позабюджетних коштів для
потреб закладу.
Ухвалили:
Шляхом голосування оцінити роботу завідувача ДНЗ № 80 Панченко Лариси Олексіївни
– « задовільно»:
« за» 30
« проти» 0
« утримались» 0

Голова зборів :
Секретар :

Т. Міщанін
О. Бурко

