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Протокол №1 
загальних  батьківських зборів  

«Співпраця родини з дитячим садком» 

Від 23.10.20 
Час проведення: 16:30 

Голова: вихователь-методист Птуха О.М. 
Секретар: вихователь  Пупко Н.А. 
Присутні: колектив закладу — 15чоловік, батьки — 10 чоловік (онлайн) 

Порядок денний: 

1. Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2020/2021 навчальний рік. 
Доповідач: Канська А.В.завідувач 
2. Презентація «Наш улюблений дитячий садочок». Готовність груп до нового навчального 
року. 
Доповідач: Птуха О.М.  
3. Організація харчування та медичного обслуговування дошкільнят. 
Доповідач: Смирнова К.Г., старша сестра медична. 
4. Обрання ради закладу. 

1. Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2020/2021 навчальний рік. 
СЛУХАЛИ: 
Канську А.В., завідувача ДНЗ, яка наголосила,що на основі аналізу роботи закладу за 
минулий навчальний рік, з урахуванням виявлених проблем, потреб дошкільного 
навчального закладу та з метою реалізації завдань, які висуває сучасне суспільство перед 
працівниками дошкільної ланки освіти, у 2020/2021 навчальному році педагогічний 
колектив дошкільного навчального закладу буде поглиблено працювати над наступними 
завданнями: 
• Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в 
рамкахсталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 
здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

• Забезпечити якість освіти через формування корпоративної культури педагога як 
важливогочинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних 
вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, 
розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи; 



• Продовжувати вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ-освіти 
дошкільників, як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей 
дошкільного віку  

• Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, 
сприятливогодля гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності 
до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;  

• Продовжувати створювати умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та 
забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, що 
виховується і навчається в інклюзивній групі.  

• Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, 
забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент вебсайту, спільнот 
відкритих груп в соціальній мережі Facebоok. Залучати батьків вихованців до спільної 
творчості і участі в різних виставках і конкурсах дитячих робіт. 

ВИСТУПИЛИ: 
ОСОБА_1, голова батьківського комітету групи «Метелики», яка запропонувала батькам 
активно залучатися до освітньої роботи ДНЗ. 

ВИРІШИЛИ: Залучати батьків для участі в освітньому процесі та господарській 
діяльності дошкільного закладу. 

2. Презентація «Наш улюблений дитячий садочок». Готовність груп до нового 
навчального року. 

СЛУХАЛИ: Вихователя-методиста, Птуху О.М., яка з використанням слайд-презентації 
розповіла,що з метою підготовки дошкільного закладу до нового навчального 
2020-2021навчального року в період з 01.08.20 по 17.08.20 в ДНЗ було проведено поточний 
ремонт приміщень, а саме: 
На виконання наказу по ДНЗ №1 від 25.05.2020р. №54-од «Про підготовку до посчатку 
2020-2021 н.р.» з метою підготовки дошкільного навчального закладу до роботи в осінньо-
зимовий період та нового навчального року було проведено поточний ремонт приміщень,  
а саме: 
1. Поточний ремонт харчоблоку (заміна підвіконня, улаштування плитки на підлогу, 
встановлення двох дверей, придбання стільчиків, заміна електрокомфорок); 
2. Поточний ремонт комори для зберігання продуктів харчування (улаштування плитки на 
стіни та підлогу, шпаклювання та фарбування стін та стелі водоемульсійною фарбою, 
заміна освітлення, ремонт холодильної камери); 
3. Поточний ремонт спальні групи «Сонечко» (шпаклювання та фарбування 
водоемульсійною фарбою стін та стелі, улаштування лінолеуму на підлогу); 
4. Придбання матеріалів для ремонту газонокосарки;  
5. Придбання матеріалів для ремонту обладнання майданчиків та благоустрою території 
ДНЗ; 
6. Встановлення бойлера в групу «Барвіночок»; 
7. Проведення лабораторно-інструментального дослідження ; 
8. Придбання та встановлення вентиляційної системи ТМ «Прана»;  



9. Проходження начання з охорони праці завідувача господарством; 
10. Закуплено для дотримання санітарно-епідемічних вимог паперові рушники, 
антисептики, дезінфектори, засоби індивідуального захисту, 1 пірометр та господарчі 
товари.  
11. Поточний ремонт групи «Метелики» (шпаклювання та фарбування водоемульсійною 
фарбою стін, та стелі); 
12. Поточний ремонт спальні групи «Ромашка» (шпаклювання та фарбування 
водоемульсійною фарбою стін та стелі ,  заміна підвіконня); 
13. Придбання жалюзей в групи «Ромашка», «Сонечко»; 
14. Придбання декору на стіни в групи «Метелики», «Сонечко»; 
15. Встановлення  шаф для роздягалень в групі «Теремок»; 
16. Придбання меблів в комору для зберігання овочів та на харчоблок. 
17. Проведено лабораторно-інструментальні дослідження: 
• якості питної води; 
• піску пісочниць , фрагментів гельмінтів , цист, ооцист найпростіших ; 
• змивів з обладнання , посуду , інвентарю на наявність санітарно-показових 
мікроорганізмів ; 

• параметрів мікроклімату , рівнів освітлення у ігрових , спальних кімнатах. 
Групові кімнати, кабінети, харчоблок, підсобні приміщення готові до нового навчального 
року. Канська А.В. звернулася до батьків зі словами вдячності за підтримку та співпрацю з 
дошкільним закладом, а також подякувала депутатам Сарненської міської ради, 
виконавчому комітету та Сарненському міському голові Усик С.Б. за виділені кошти за 
допомогою яких був проведений якісний ремонт влітку. 

ВИСТУПИЛИ: 
ОСОБА_2, голова батьківського комітету групи «Ромашка», висловила подяку 
Сарненській міській раді, колективу та завідувачу ДНЗ, за проведені ремонтні роботи та 
якісну освітньо-виховну роботу по підготовці дітей до школи, цікаві святкові ранки, 
шанобливе ставлення до кожної дитини працівників закладу. 

ВИРІШИЛИ: роботи по підготовці до нового 2020-2021навчального року вважати  
проведеними на належному рівні. 

3. Організація харчування та медичного обслуговування дошкільнят. 

СЛУХАЛИ: К.Г. Смирнову, ст. сестру медичну,яка наголосилау своїй роботі медична 
сестра дошкільного навчального закладу керується чинним законодавством, нормативно-
правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.Велика увага в ДНЗ  
приділяється організації правильного харчування дітей дошкільного віку, забезпеченню 
ассортименту продуктів відповідно до перспективного меню, технології та якості 
приготування страв, організації харчування в групах. Аналіз показав, що за ІІІ квартал 
2020 року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 76%. 
Невиконання норм харчування пов’язано із незбалансованістю цін на продукти, постійним 
подорожчанням усіх видів продуктів. 

Наголосила про те, що в ДНЗ забезпечено широку пpocвітницьку роботу серед батьків  
здобувачiв освiти щодо встановлених обмежень та умов обслуговуванняя при входi в ДНЗ 
(дотримання протиепiдемiчного режиму, правил  перебування батькiв на територiї ДНЗ, 



ознайомлення з можливими ризиками спалаху  коронавірусної хвороби  (COVID-l9) cepeд  
учасникiв освітнього процесу ДНЗ  в  умовах продоження дії карантину в Україні. 

ВИСТУПИЛИ: 
ОСОБА_3, голова батьківського комітету групи «Капітошка», яка запропонувала 
порушити клопотання перед Сарненською міською радою про збільшення вартості 
харчування  однієї дитини в день  до 35,00 грн.  

ВИРІШИЛИ: Порушити клопотання перед Сарненською міською радою про збільшення 
вартості харчування однієї дитини в день до 35,00 грн.  

4. Обрання ради закладу 

СЛУХАЛИ: А.В. Канську, завідувача дошкільним навчальним закладом, яка 
запропонувала обрати Раду закладу в такому складі: 
ОСОБА_2 (голова батьківського комітету групи «Ромашка»); 
ОСОБА_1 (голова батьківського комітету групи «Метелики»); 
ОСОБА_3 (голова батьківського комітету групи «Капітошка»); 
ОСОБА_4 (голова батьківського комітету групи «Теремок»); 
ОСОБА_5 (голова батьківського комітету групи «Сонечко»); 
ОСОБА_6 (голова батьківського комітету групи «Барвіночок»); 
Добринська Світлана Богданівна (вихователь ДНЗ); 
Щевич Наталія Віталіївна (вихователь ДНЗ); 
Олішевко Світлана Михайлівна (вихователь ДНЗ); 
Денисевич Наталія Петрівна (вихователь ДНЗ); 
Птуха Олена Микитівна (вихователь-методист ДНЗ); 
Довгопола Людмила Миколаївна (вихователь ДНЗ); 
Смирнова Катерина Геннадіївна (старша медична сестра ДНЗ); 
Бунечко Олена Григорівна (вихователь ДНЗ).  

ВИСТУПИЛИ: 
Птуха О.М., вихователь-методист, яка запропонувала обрати головою Ради закладу 
ОСОБА_2 (голова батьківського комітету групи «Ромашка»). 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити склад та голову Ради закладу.  

     Голова зборів ___________________  Птуха О.М. 

     Секретар _______________________   Пупко Н.А. 
                              


