ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА – САДОК) «КАЛИНКА»
Як нас знайти:
Адреса: 78665,
Івано – Франківська обл.,
Косівський р-н.,смт. Кути,
вул. І. Франка, 20.
Телефон: 03478-4-51-76
E-mail:DN3Kalunka20@mail.ru
Тип закладу – загального розвитку
Форма власності – комунальна
Інформація про адміністрацію – завідувач Бринська Любов Петрівна, освіта: вища дошкільна,
Прикарпатський університет, пед. стаж – 19 р,стаж на посаді завідувача ДНЗ – 11років.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ
- Грамоти місцевого органу самоврядування(2006р.,2011р.,2013р.)
- Грамоти райдержадміністрації за підготовку до навчального року (2007р.,2010р.)
- Грамоти відділу освіти Косівської РДА (вихователі Трищук М.Д., ЛуцькаС.І. ,ФуштейО.А.)
- Грамота обласного профспілкового комітету працівників освіти за активну участь у ІІ
обласному турі конкурсу професійної майстерності керівників ДНЗ (2009р.)
- Участь керівника ДНЗ у обласному етапі конкурсу «Нова еліта нації» президентського
кадрового резерву (2013р.)
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8.00-8.30 Прийом дітей, огляд, ігри, індивідуальна робота з батьками.
8.30-8.45 Ранкова гімнастика, виховання культурно-гігієнічних навичок під час миття рук, відвідування туалетної кімнати.
8.45-9.00 Підготовка до сніданку.
9.00-9.30 Сніданок.
9.30-10.00 Відвідування туалетної кімнати, умивання, підготовка до заняття.
10.00-10.15-10.30 Заняття( по підгрупах, індивідуальні).
10.30-10.50 Підготовка до прогулянки( туалет, одягання і т. д.).
10.50-11.45 Прогулянка.
11.45-12.00 Підготовка до обіду.
12.00-12.30 Обід.
12.30-15.30 Підготовка до сну. Сон.
15.30-16.00 Поступове пробудження, коригуюча гімнастика, гімнастика пробудження, загартовуючі процедури, масаж.
16.00-16.30 Підготовка до вечері, вечеря.
16.30-17.15 Індивідуальні заняття, гурткова робота, ігри на свіжому повітрі, індивідуальна робота з батьками.
17.15-18.00 Відхід дітей додому.
18.00-18.30 Підготовка групи до нового навчального дня, самоосвіта вихователів.

РЕЖИМ РОБОТИ
Режим роботи групп дошкільного віку
8.00-8.30 Прийом дітей, огляд, ігри, індивідуальна робота з батьками.
8.30-9.00 Ранкова гімнастика, ранкові зустрічі, виховання культурно-гігієнічних навичок під час миття рук, відвідування туалетної кімнати.
9.00-9.10 Підготовка до сніданку.
9.10-9.30 Сніданок.
9.30-10.00 Полоскання ротової порожнини, підготовка до заняття.
10.00-10.45 Заняття (групові, індивідуальні).
10.45-11.00 Підготовка до прогулянки( туалет, спортивний та ігровий інвентар, одягання і т. д.).
11.00-12.15 Прогулянка.
12.15-12.30 Підготовка до обіду.
12.30-13.00 Обід.
13.00-15.30 Полоскання ротової порожнини. Підготовка до сну ( читання казки). Сон.
15.30-16.00 Поступове пробудження, коригуюча гімнастика, гімнастика пробудження, загартовуючі процедури, масаж.
16.00-16.30 Підготовка до вечері, Вечеря.
16.30-17.30 СХД ,індивідуальна робота з розділів програми, гурткова робота, господарсько-побутова праця, ігри на свіжому повітрі, індивідуальна робота з
батьками.
17.30-18.00 Відхід дітей додому.
18.00-18.30 Підготовка групи до нового навчального дня, самоосвіта вихователів.

ПАСПОРТ ЗАКЛАДУ
СТАНОМ НА 01.09.2013 РОКУ
Кількість дітей – 82

Проектна пот ужність - 46

На черзі – 126

Кількість працівників - 28

Кількість груп – 3
з них раннього віку – 1
дошкільного віку – 2

КАДРИ
Кількісний склад

Віковий склад

1 завідувач
6 вихователів
2 музичні керівники
1 керівник гуртка з інозем.мовидо 60 років - 2

Якісний склад
вища – 6 педагогів
спеціаліст І категорії – 3 педагоги
спеціаліст – 6 педагогів

до 30 років - 0
до 40 років - 1
до 50 років - 7

Стаж роботи
до 3 років - 0
з 3 до 10 років - 1
з 10 до 20 років – 4
20 і більше років – 5

НАПРЯМИ РОБОТИ
Формування пізнавально активної дитини

Розвиток мовленнєвої
компетенції дитини

Формування соціально
адаптованої дитини

Впровадження новітніх
методик профілактики
захворювань

Створення умов для
виявлення та розвитку
творчих задатків

Розвиток духовності та
патріотизму дитини

ЯК НАМ ЖИВЕТЬСЯ
«КАЗКОВІ МИТІ СВЯТА»
«У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ–ЗДОРОВИЙ ДУХ!»

ЯК НАМ ЖИВЕТЬСЯ
«НЕПОВТОРНІ ДНІ ДИТИНСТВА!»
«ДРУЖНЯ ТОЛОКА БІЛЯ САДОЧКА»

Г УРТКОВА РОБОТА
№
з/п
1

Назва гуртка
«Цікавинка»(іноземна
мова)

Вікова гр.
Середня,
старша

Керівник
Клим᾿юк Н.Є.

