Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 9 Вінницької
міської ради» розміщений в будівлі 1917 року, загальною площею 711,2 м2,
приміщення закладу не типове, пристосоване, проектна потужність установи –
107 дітей.
Заклад розташований за адресою: 21050 Вінницька обл. м. Вінниця, вул.
Пушкіна, буд. 8. Засновником дошкільного закладу є Вінницька міська рада.
Стан будівлі – задовільний, освітлення відповідає санітарно-гігієнічним
нормам. Освітній процес відбувається з 7.30 – 19.30. Середня наповнюваність
груп по закладу складає 100 %, в садочку за списочним складом - 150 дітей.
Заклад комбінованого типу.
Кількість груп: 6
Раннього віку - 1
Молодшого віку (4 - й рік життя) - 1
Середнього віку (5 - й рік життя) - 1
Старшого віку (6 - й рік життя) - 3 з них: логопедична - 1
Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого
відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016 № 531 «Про
внесення змін та затвердження в новій редакції статутів комунальних
загальноосвітніх навчальних закладів міста».
Площа прибиральної території становить 2221 м2, частково огороджена та
утримується в задовільному стані. Земля, надана в користування закладу,
використовується за призначенням, огорожена, утримується в належному
санітарно-гігієнічному стані.
На першому поверсі закладу розміщено:
•
Інформаційно – довідковий куточок з питань Цивільного захисту;
•
Стенди: «Куточок безпеки», «Великі прва маленької дитини»,
«Символи України»
•
Інформаційні стенди для батьків: «Для тат і мам, що ведуть до нас
малят», «У нас в садочку».
•
куточок з охорони праці;
Для реалізації освітнього процесу в дошкільному закладі наявні 6
групових кімнат та 6 спалень, 1 музична зала, методичний кабінет та кабінет
завідувача, спортивний майданчик знаходиться в аварійному стані. В закладі є
кухня, комора, медпункт, пральня, 2 приміщення технічного персоналу, на
коридорах роздягальні для дітей старших груп, в ясельній групі – власна
роздягальня.
Кожна група укомплектована столами, стільцями для кожної дитини;
столами і стільцями для обладнання кожного робочого місця педагогічного
працівника в групі, шафами у кожній групі, кабінетах.
Кожен міні-кабінет має паспорт, в якому відображені перелік методичної
літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники.
Всі групові приміщення закладу відповідають нормам «Санітарного
регламенту для дошкільних навчальних закладів».
В кожній віковій групі облаштовано куточки для батьків.

В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної
організації життєдіяльності дітей. Групові приміщення повністю забезпечені
твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та
сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах є
технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг
дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, які розміщені в
ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної
активності дошкільників.
В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: музичний центр,
магнітофон, дитячі музичні інструменти. Оскільки, окремого приміщення для
занять з фізкультури в ДНЗ не передбачено, спортивні свята та розваги
відбуваються у музичній залі, де є необхідний спортивний інвентар. Окрім того,
у кожній групі створені та наповнені необхідним обладнанням та атрибутами
для рухливих ігор центри рухової активності.
Для задоволення потреб художньо-естетичного напрямку освітньої
діяльності придбані різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий,
настільний.
Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових
документів.
Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним
та холодильним обладнанням.
Педагоги та члени адміністрації використовують 2 сучасних
комп’ютерів, сканери та БФП (принтер+сканер+ксерокс), проектор. У садочку
працює точка доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi технології.
Доступ закладу до мережі Інтернет надається провайдером «Укртелеком»
зі швидкістю 10 Мбіт/с.
Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює електронний
документообіг з Департаментом освіти, міським методичним кабінетом,
іншими загальноосвітніми закладами.
Електронна адреса закладу: dnz9.vinnica@ukr.net
dnz9@galaxy.vn.ua - завідувач
Сайт закладу: http://dnz9.edu.vn.ua
Головними завданнями освітньо процесу є:
• У 2017-2022 н.р. розпочати роботу над вирішенням методичної
проблеми «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища з
метою формування компетентностей у дітей дошкільного віку».
• проводити роботу щодо реалізації завдань Концепції та стратегії розвитку
дошкільного навчального закладу на 2017 - 2020 р. р., гуманітарно-естетичного
пріоритетного напрямком, а також над формуванням позитивного іміджу ЗДО.
• створення умов для вдосконалення рівня професійної майстерності і
постійного зростання професійної компетентності колективу ЗДО.
Безперервний розвиток кадрового потенціалу ЗДО.
• підвищення конкурентоспроможності ЗДО шляхом надання широкого
спектру якісних освітніх та інформаційно-просвітницьких послуг (основних і

додаткових). Впровадження інваріативної складової Базового компоненту, як
сукупності послуг, доступних для широкого кола вихованців.
• створення здоров'язбережувального середовища, вдосконалення системи
роботи щодо охорони та зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців,
а також залучення їх до цінностей здорового способу життя.
• навчально - виховний процес дошкільного закладу будувати за
освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. проекту Огнев`юк В. О., авт. колектив - Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., БогданецьБілоскаленко Н. І. та ін.);
• роботу групи для дітей, що потребують корекційного навчання з
розвитку мовлення будувати за програмно-методичним комплексом
«Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетикофонематичним недорозвитком мовлення» (Рібцун Ю. В.);
• здійснювати індивідуальний підхід під час корекційно-відновлювальної
роботи в залежності від можливостей дитини;
• максимальне охоплення дітей 5 - річного віку, дітей з особливими
освітніми потребами дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх
послуг;
• забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного,
виховання між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої
реформи «Нова українська школа»;
• з метою продовження розбудови конструктивно - партнерської взаємодії
сім'ї та дошкільного закладу активізувати роботу з батьками через різні форми і
методи роботи;
• забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей
раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя
та успішного входження у соціальне середовище.
Педагогічний колектив дошкільного закладу в 2017 - 2018 навчальному
році ставить перед собою такі завдання:
1. Продовжити роботу щодо розвитку креативних здібностей і
виховання морально - естетичних почуттів, формування у вихованців
мовленнєво-комунікативної компетенції, корекційної допомоги дітям з
порушеннями мовленнєвого розвитку засобами театралізованої діяльності.
2. Формувати пізнавальний інтерес дітей до світу професій в умовах
сюжетно-рольової гри, як провідного виду діяльності.
3. Залучити батьків до співпраці ЗДО і сім'ї щодо формування у дітей
свідомого ставлення до свого здоров'я та безпечної поведінки в довкіллі.
В дошкільному закладі проведено велику організаторську роботу по
естетичному оформленню коридорів, групових кімнат, влучно підібрано
кольорову гаму.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності дошкільного
навчального закладу на достатньому рівні.
Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до
законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який
складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами

фінансування дошкільного навчального закладу є кошти: міського бюджету, у
розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх
заміняють, добровільні пожертвування. Бюджетні кошти та спонсорські
надходження використовуються за призначенням.

