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Про стан розвитку дошкільної
освіти у Брошнів – Осадській ОТГ

У Брошнів – Осадській ОТГ функціонує 2 заклади дошкільної освіти,
обидва у міській місцевості. Станом на 01.09.2018 року сформовано 12
груп: 4 групи у ЗДО (яслах – садку) «Світанок» та 8 груп ЗДО (яслах –
садку) «Шовкова косиця», із них 2 - ясельні, 10 садкових. Крім того, на базі
Кадобнянської та Креховицької гімназій створено групи короткотривалого
перебування з наповнюваністю 10 і 24 дитини відповідно. Дошкільною
освітою охоплено287 дітей.

Усього у 2 закладах дошкільної освіти нараховується 350 місць. На
100 місцях в середньому виховується 72,5 дитина, по місту – 73, по селу –
72. Збільшення відсотка охоплення дітей дошкільним вихованням стало
можливим завдяки відкриттю з 01.09.2018 року 2 груп на базі ЗДО
«Світанок», що дало можливість додатково охопити 42 дітей дошкільною
освітою.

Педагогічну діяльність у ЗДО здійснює 31 педагогічний працівник: 2
керівники, 1,5 вихователі – методисти, 21.6 вихователів, 3 музкерівники,
1.25 психологи, 2 інструктори з фізичного виховання. Здоров’я вихованців
бережуть 2,5 медичних сестри.

«Вищу» категорію має 3 вихователі, І категорію – 5, ІІ категорію – 5
педагогів, 9 вихователів мають категорію спеціаліста. Вищу освіту має 23
спеціалістів.

На даний час комп’ютерною технікою забезпечені обидва заклади
освіти. Вимагає оновлення техніка в ЗДО «Шовковакосиця».

Відділ освіти, молоді та спорту працює в напрямку запровадження
електронної реєстрації в дитячі садки.

Організація освітнього процесу у закладах здійснюється відповідно до
Закону України "Про дошкільну освіту". Базовий компонент дошкільної
освіти в Україні, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку



«Впевнений старт» - це документи, які орієнтують педагогів на
особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної,
компетентної, творчої людини. Тому головним завданням дошкільної освіти
є формування активно-пізнавального ставлення дитини до навколишнього
світу через розвивальний і виховний аспекти розумового виховання, через
розвиток інтелектуальних почуттів та вміння суспільної взаємодії.

Харчування дітей у ЗДО проводиться згідно з сезонним примірним
двотижневим меню, яке складається медичним працівником закладу на
основі натуральних норм харчування у закладах дошкільної освіти для
різних вікових груп та карток-розкладок на приготування блюд. У закладах
дошкільної освіти є сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні
висновки щодо якості продуктів харчування. Забезпечений належний стан
ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, журналу обліку
продуктів харчування.

З метою забезпечення подальшого розвитку дошкільної освіти на
2018-2019 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної
громади

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан розвитку дошкільної освіти у Брошнів –
Осадській ОТГ взяти до відома.

2. Керівникам закладів дошкільної освіти:
2.1. Здійснити моніторинг сімей дошкільнят та запропонувати їм

здобуття дошкільної освіти в ЗДО.
2.2. Охопити дошкільною освітою не менше як 85% дітей від 0 д 6-7

років та 100% - п’ятирічного віку.
2.3. Особливу увагу звернути на створення належного

розвивального та ігрового середовища.
2.4. Забезпечити комплексне виконання розвивальних, освітніх і

виховних завдань програми.
2.5. Удосконалити систему контролю за оформленням та

своєчасною змінністю матеріалів батьківських куточків.
2.6. Здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог щодо

організації харчування дітей.
3. Відділу інформаційної діяльності, зв’язків із громадкістю, ЗМІ та

громадськими організаціями технічно запровадити електронну реєстрацію
дітей в заклади дошкільної освіти.

4. Відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного
забезпечення своєчасно та в повному обсязі оприбутковувати надану
спонсорську допомогу.

Брошнів-Осадський селищний голова Назарій Іванів


