
 

 

Дошкільний навчальний 

         заклад (ясла-садок) «Полуничка» 
___________________________________________________________________ 
    
                                                                                             Як нас знайти: 
                                                                                                                   
                                                                                                         Адреса: 78653, 

  Івано-Франківська обл. 

                                                                                                         Косівський р-н 

                                                                                                         с. Тюдів вул.Шевченка, 88 

 

 

 

         Тип закладу – загального розвитку 

         Форма власності – комунальний 

         Додяк Марія Михайлівна – завідувач ДНЗ «Полуничка». Педагогічний стаж – 

 33 роки. Працює в ДНЗ із 1980 р. 

 
 



 

Режим роботи 
   Режим роботи групи ясельного віку         Режим роботи груп дошкільного віку 

      08.00-9.00 – Прийом дітей, огляд, ігри, індивідуальна робота.  08.00-9.10 – Ранкові  зустрічі  дітей,  ігри.     Індивідуальне                       
 9.00-9.20 – Ранкова гімнастика, виховання культурно-                 спілкування, епізодичні спостереження, праця  в  куточку   
          гігієнічних навичок під час миття рук, відвідування                       природи. 
          туалетної кімнати.                                                                                    9.10-9.30 – Ранкова   гімнастика,   виховання   культурно-      
          9.20-10.00 – Підготовка до сніданку, сніданок.                               гігієнічних     навичок    під   час   миття   рук,   відвідування  
          10.00-11.00 – Заняття (групові, індивідуальні). Самостійна          туалетної кімнати. 
          діяльність за вибором дітей.                                                                9.30-10.00 – Підготовка до сніданку , сніданок. 
          11.00-12.10 – Підготовка до прогулянки, прогулянка.                  10.00-11.30– Заняття (групові, індивідуальні). Самостійна                  
          12.10-12.45 – Підготовка до обіду, обід.                                           діяльність за вибором дітей. 
          12.45-15.25 – Підготовка до сну, сон.                                                11.30-12.30 – Підготовка    до    прогулянки,     прогулянка                                 
          15.25-15.50 – Поступовий підйом, гімнастика пробудження.    (екскурсії,  спостереження, пішохідні  переходи,  розваги). 
          15.50-16.10 – Підготовка до полуденка, полуденок.                    12.30-13.00 – Підготовка до обіду, обід. 
          16.10-16.30 – Самостійна діяльність за вибором дітей,               13.00-15.00 – Підготовка до сну, сон. 
           індивідуальна робота, театралізована діяльність.                       15.00-15.35 – Поступовий підйом, гімнастика пробудження. 
          16.30-18.00 – Підготовка до прогулянки, прогулянка. Ігри на   15.35-16.00 – Підготовка до полуденка, полуденок. 
          свіжому повітрі.                                                                                      16.00-16.30 – Самостійна   діяльність   за    вибором    дітей,            
          18.00-18.30 – Індивідуальна робота з батьками, повернення   індивідуальні заняття, театралізована діяльність. 
          дітей додому. Підготовка групи до нового навчального            16.30-18.00 – Підготовка до прогулянки, прогулянка. Ігри на  
          дня.                                                                                                                     свіжому повітрі. Господарсько-побутова праця. 
                                                                                                                               18.00-18.30 – Індивідуальна         робота       з        батьками,  
                                                                                                                               повернення   дітей  додому.  Підготовка  групи  до  нового        
                                                                                                                               навчального дня. 
 
  



   

Паспорт закладу 
станом на 01.09.2013 року 

       Кількість дітей – 55                                                                                          Проектна потужність – 39 
                     На черзі –  12                                                                                                     Кількість працівників – 21 
                     Кількість груп – 3 
                     з них груп раннього віку – 1  
                     дошкільного віку – 2 
             _____________________________________________________________________________________________________ 

 КАДРИ  
                    Кількісний склад                                                                                               Віковий склад 
                    1 завідувач                                                                                                          до 30 років – 2 
                    6 вихователів                                                                                                  до 40 років –  
        до 50 років – 4 
        до 60 років – 1 
 
                    Якісний склад                                                                                                     Стаж роботи 

                    вища – 3 педагоги  до 3 років -     
               з 3 до 10 років – 2 педагог 
                   спеціалісти – 4 педагоги  20 і більше років – 5 педагогів 
                   мають звання 

                  «Вихователь-методист»    1 педагог 

 



 

                                                 

                              Напрямки роботи 
                                                                                 _________________________________________________________________ 

 

  

 

 

                                  Формування соціально   Збереження та зміцнення 

                             компетентної                                       психічного, фізичного та 

                         особистості дитини      духовного здоров'я дітей 

 

 
 

 

 

 

                               Формування у дошкільнят                                  Розвиток творчих                                                                        

                                 початків  здібностей, формування 

                   громадянської свідомості       естетичних смаків 

 

  

  

 

 

 



 

 

Досягнення педагогів та вихователів ДНЗ 
    2002 рік – Участь у конкурсі «Ігрова діяльність»  

         2007 рік – Завідувача  ДНЗ нагороджено грамотою відділу освіти Косівської  РДА за активну роботу з підготовки  до                                   

                         нового навчального року. 

         2008 рік – Завідувача ДНЗ  нагороджено грамотою відділу освіти Косівської  РДА за багаторічну сумлінну працю, 

                          високі досягнення в роботі,значний особистий внесок у справу виховання  дітей. 

         2009 рік - Завідувача ДНЗ нагороджено грамотою управління освіти і науки  Івано-Франківської ОДА за сумлінну  

                          працю в системі освіти, значний внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління. 

         2010 рік – Участь  у конкурсі  « Емоційно-ціннісний розвиток » 

        2011 рік – Участь у Міжрегіональному семінарі. 

        2012 рік – Участь  у конкурсі «Вихователь року », Дарійчук О.І. –ІІІ місце. 

        2013 рік – Участь у Всеукраїнському  конкурсі «Гармонія руху» 

 

 

  

 



 

 

 

                            
                                              Які красиві в вишиванках діти, 

                                              Як ними не гордитись, не радіти… 
 
 
 



На Косівському ярмарку ми побували 

І вишитий рушник собі придбали. 

    

 

 

 

 

 

 


