
 

Рибненський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Сонечко» 

 

Як нас знайти:  

Адреса: 78661  

Івано-Франківська обл..  

С. Рибне, вул.Шевченка, 55 Косівський р-н.  

 

 

 

Тип закладу – (загального розвитку) 

Форма власності – (комунальна) 

Завідувач ДНЗ – Луцюк Н.В. 1957р.н., освіта вища, займає посаду з 2001р. 

 

 



 

Паспорт закладу 

Станом на 01.09.2013року 

Кількість дітей – 47                                                   Кількість працівників – 27  

На черзі – 18 дітей         Проектна потужність - 44 

Кількість груп – 2 

З них груп раннього віку – 1 

Дошкільного віку – 1  

Кадри 

Кількісний склад                                                         Віковий склад 

1 завідувач                                                                     до 30 років – 8 чоловік 

5 вихователі                                                                   до 40років – 4 чоловік 

                                                                                        до 50 років більше – 8 чоловік 

                                                                                        до 60 років більше – 7 чоловік 

Якісний склад                                                              Стаж роботи 

Вища освіта – 4 педагоги                       до 3 років – 1 педагог 

                                                        з 3 до до 10 років – 2 педагоги 

                                                        20 і більше років – 2 педагоги 

 



Розвиток творчих здібностей дитини у музичній 

діяльності 

Навчально – розвивальна діяльність 

дітей (інтегровані, групові, 

підгрупові, індивідуально-групові 

заняття). 

Ігрова, художньо-продуктивна 

діяльність. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  

Режим роботи групи дошкільного віку 
 
8.00-8.50      Ранкова зустріч дітей, ігри , індивідуальні спілкування, 

ранкова гімнастика 

8.50 - 9.30    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

9.30-10.40     Підготовка до фронтальних занять, ігри 

10.40-10.50   Підготовка до прогулянки. 

10:50-12.20   Прогулянка (екскурсії,спостереження, праця, ігри,  розваги 

і т.д.). 

12:20-12:30 Повернення з прогулянки 

12.30-13.00   Підготовка до обіду. Обід. 

13.00-15:00  Підготовка до сну, (Читання казки перед сном) Сон. 

15.00-15.20  Поступове пробудження, коригуючи гімнастика, 

пробудження. 

15.20-16.30  Самостійна діяльність, ігри-розваги 

16.30-16:50  Підготовка до вечері, вечеря 

16:50-17:00 Підготовка до прогулянки, прогулянка 

18:00-18:10 Повернення з прогулянки 

18:10-18:30 Самостійна діяльність, повернення до дому 

 

 

Режим роботи групи ясельного віку  

8.00-9.10      Ранкова зустріч дітей, ігри , індивідуальні спілкування, 

ранкова гімнастика 

9:10 - 9.30    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

10:00-10.30     Підготовка до фронтальних занять, ігри 

10.30-10.50   Підготовка до прогулянки. 

10:50-12.00   Прогулянка (екскурсії,спостереження, праця, ігри,  розваги 

і т.д.). 

12:00-12:30 Повернення з прогулянки 

12.10-12.50   Підготовка до обіду. Обід. 

12:50-15:20  Підготовка до сну, (Читання казки перед сном) Сон. 

15.20-15.40  Поступове пробудження, коригуючи гімнастика, 

пробудження. 

15.20-15.40  Самостійна діяльність, ігри-розваги 

15.40-16:10  Підготовка до вечері, вечеря 

16:10-16:40 Підготовка до прогулянки,  

16:40-17:00 прогулянка   

17:00-18:20 Повернення з прогулянки 

18:20-18:30 Самостійна діяльність, повернення до дому  

 



 

Досягнення педагогів та вихованців ДНЗ 

 

2012р. – Здійснено державну атестацію закладу 

2012р. – участь вихователів у конкурсі «Вихователь року» 

2012р. – Колектив Рибненського ДНЗ «Сонечко» нагороджено 

грамотою відділу освіти  

 

 

 

 

 

 

 



 

Як ми живемо 

«У здоровому тілі – здоровий дух!»  

Діти під час заняття з фізкультури  

 


