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ПРОГРАМА
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на 2019 рік

В стратегічному плані розвитку,затвердженого до 2020 року, Заводська
міська рада визначила стратегічний напрямок: « Розвиток людських ресурсів
та соціальної інфраструктури». Однією з оперативних цілей цього напрямку є
соціальний захист та гуманітарний розвиток, а саме, - розвиток об’єктів
освіти, спорту та культури на території міста, розширення переліку послуг,
що ними надаються. Пріоритетним є питання соціального захисту дітей.
На території міста знаходиться два дошкільних навчальних заклади
№1 «Малятко» і №2 «Теремок». Висококваліфіковані вихователі
спрямовують навчання та виховання на естетично – гуманітарний розвиток
особистості.
ДНЗ «Теремок»
Історія цього закладу сягає в тридцяті роки минулого століття. Перші
групи вихованців перебували у дитячому садку Лохвицького
спиртокомбінату, що розміщувався у кількох квартирах житлового будинку
мікрорайону ЦС.
У 1957 році
після відкриття нового приміщення школи № 2,
добудувавши веранди до старої будівлі, малеча отримала навчальний корпус
та територію з ігровими майданчиками.
У 1985 році за власні кошти Лохвицького спиртокомбінату зводиться
новий корпус дитячого садка, який дозволив розмістити 6 різновікових груп.
З березня 2003 року установа передана до комунальної власності
територіальної громади міста Заводського.
З кожним роком покращується матеріально-технічна база, що позитивно
позначиться на навчально – виховному процесі.
Щороку, за рахунок коштів міського бюджету проводиться поточний та
частково капітальний ремонт приміщень ДНЗ «Теремок» які збудовані в
1934 році.
Сьогодні дошкільний навчальний заклад «Теремок» міста Заводського є
знаним не лише на Лохвиччині.
Досвід роботи з театральної діяльності вивчений Полтавським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти, педагогічний колектив став
переможцем обласного конкурсу «Мій рідний край», розробки занять з
художньої літератури для старших дошкільників удостоєні диплома 12
обласного ярмарку педтехнології, як краща робота року. За підсумками
державної атестації дошкільному навчальному закладу дана
оцінка
«зразковий дошкільний заклад».
Сьогодні ДНЗ «Теремок» приймає 116 дітей, 4 різновікових груп.
ДНЗ «Малятко»
Історія дошкільного навчального закладу «Малятко» починається понад
60 років тому. У селищі Сталінка ( нині місто Заводське) у 1938 році почав
свою роботу дитячий майданчик. В 1946 році у пристосованому приміщенні
були відкриті ясла-садок.

ДНЗ «Малятко» існував як відомча установа Лохвицького ордена Леніна
цукрового комбінату. У 1947 році приміщення дитсадка добудували,
протягом 1948 -1950 років з’явились ще два корпуси. В 1978 році дитячий
садочок був добудований – зведена двоповерхова будівля.
У 2002 році ДНЗ «Малятко» передане у комунальну власність
територіальної
громади
міста
Червонозаводського
(Заводського).
Дошкільний заклад відвідує 157 дошкільнят, функціонує 9 груп.
Фінансування дитячого садочку проводиться за рахунок міського
бюджету.
Щороку, за рахунок коштів міського бюджету проводиться поточний та,
капітальний ремонт приміщень ДНЗ «Малятко».
Загальна частина
Основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення
фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до
України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій
і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, формування
особистості дитини, розвиток її творчих
здібностей, набуття нею
соціального досвіду, тощо.
Існуючі дошкільні навчальні заклади на сьогодні в повній мірі
забезпечує освітні потреби населення міста.
Для здобуття якісної дошкільної освіти необхідне забезпечення
матеріально- технічної бази дошкільних навчальних закладів.
Виділити кошти для проведення ремонтів, проведення модернізації
матеріально – технічної бази ДНЗ, забезпечити сучасним обладнанням,
іграшками, меблями, твердим і м'яким інвентарем.
Наразі стала проблема енергозбереження в дитячих садочках міста.
Мета програми
Метою Програми є забезпечення конституційних прав і державних
гарантій дітям дошкільного віку щодо доступності та безоплатності
здобуття якісної освіти, створення належних умов для функціонування,
збереження мережі дошкільних навчальних закладів, оновлення змісту
дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів.
Шляхи реалізації мети Програми
Реалізація передбачається шляхом:
забезпечення збереження та функціонування дошкільних
навчальних закладів «Малятко» та «Теремок»;
створення умов для обов’язкового здобуття дошкільної освіти
дітьми п’ятирічного віку;
впровадження в освітній процес дошкільних навчальних
закладів сучасних освітніх технологій;
підвищення рівня науково – методичного забезпечення
дошкільної освіти;
формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;
застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі.

Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо
доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного
віку шляхом всебічної підтримки та збереження дошкільних
навчальних закладів «Малятко» та «Теремок»;
зміцнення навчально – методичної та матеріально – технічної
бази дошкільних навчальних закладів;
проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів,
системи комунікацій та обладнання котелень;
проведення модернізації матеріально- технічної бази ДНЗ
«Малятко» та «Теремок», а це забезпечення обладнанням,
меблями, іграшками, інвентарем, посудом, спецодягом
працівників та всим іншим необхідним для проведення
виховного процесу;
проведення та забезпечення реалізації міських програм,
різнопланових міроприємств та заходів направлених на
забезпечення навчального процесу та всебічного розвитку дітей;
поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму,
що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;
посилення роз’яснювальної та організаційно педагогічної
роботи з родинами щодо можливих шляхів залучення дітей до
здобуття дошкільної освіти;
забезпечення особистісного зростання кожної дитини з
урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і
фізичних особливостей;
збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;
створення умов для забезпечення професійної перепідготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми сприятиме:
забезпеченню конституційних прав і державних гарантій дітям
дошкільного віку щодо доступності здобуття якісної дошкільної
освіти;
забезпечення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку та
збільшенню охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до
6 років;
збереженню та удосконаленню дошкільних навчальних закладів
«Малятко» та «Теремок» відповідно до суспільних запитів,
потреб інноваційного розвитку науки;
поліпшенню якості дошкільної освіти, запровадженню в
освітній процес сучасних освітніх технологій;
збереженню та зміцненню здоров'я дітей, активному
впровадженню
і пропаганді здорового способу життя з
раннього дитинства;

модернізації змісту дошкільної освіти на засадах гуманізації,
інтеграції, особистісно – орієнтованого підходу;
підвищенню рівня психолого – педагогічної, інноваційної
компетентності педагогів, запровадженню сучасних засобів
розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку;
забезпеченню професійної перепідготовки та підвищенню
кваліфікації педагогічних працівників дошкільної освіти.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за
рахунок коштів, що передбачаються у міському бюджеті, відповідно до
встановленого обсягу бюджетного фінансування та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Обсяги бюджетних асигнувань визначено, враховуючи необхідність
забезпечення конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат для її
реалізації, розрахованих на підставі встановлених норм та нормативів,
прогнозних показників та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих
цін, а також з урахуванням можливостей дохідної частини міського бюджету
та спрямування на вказані цілі коштів із позабюджетних джерел.
-

Фінансове забезпечення на протязі року також надається на:
оплату праці та нарахування на оплату праці працівників ДНЗ
«Малятко» та «Теремок», відповідно до штатного розпису.
використання товарів і послуг(придбання предметів, матеріалів
обладнання та інвентаря; медикаментів; продуктів харчування;
оплата послуг (крім комунальних); видатки на відрядження.
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (водопостачання та
водовідведення; електроенергії; природного газу; інших
енергоносіїв).
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм.
придбання
обладнання
і
предметів
довгострокового
користування.
капітальний ремонт.

