
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

   

31.01.2020                                      с.Миколаївка                                    № 14-ОД 

 

Про аналіз запровадження 

державної політики у сфері 

дошкільної освіти громади 

  

На виконання плану роботи відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради на 2020 рік, керуючись Законом України «Про 

дошкільну освіту», з метою виявлення проблем та надання методичної 

допомоги закладам дошкільної освіти громади щодо дотримання норм 

законодавства України в галузі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснити 21.02.2020 аналіз запровадження державної політики у 

закладах дошкільної освіти громади. 

2. Затвердити: 

2.1. Список членів робочої групи з проведення аналізу запровадження 

державної політики у закладах дошкільної освіти громади, що додається. 

2.2.  Графік проведення аналіз процесу запровадження державної 

політики у закладах дошкільної освіти громади, що додається. 

2.3.  Пам’ятку щодо проведення аналізу запровадження державної 

політики у закладах дошкільної освіти громади, що додається. 

3. Узагальнити до 06.03.2020 отримані матеріали за результатами 

аналізу запровадження державної політики у закладах дошкільної освіти 

громади. 

4. Директорам закладів дошкільної освіти: 

4.1. Провести  самоаналіз запровадження державної політики у закладах 

дошкільної освіти. 

4.2. Забезпечити необхідні умови для роботи членів робочої групи. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту  

Наталія МАКШЕЄВА 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти,  

молоді та спорту   

Миколаївської сільської ради 

31.01.2020 № 14-ОД 

 

Графік 

проведення аналізу запровадження державної політики 

у закладах дошкільної освіти громади 
 

№з/п Назва закладу 
Дата  

перевірки 

1 

Комунальний дошкільний навчальний 

заклад «Веселка» Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області 

09:30 

21.02.2020 

2 

Кровненський заклад дошкільної освіти 

«Пролісок» Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської 

області 

12:00 

21.02.2020 

 
 
 
 
 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти,  

молоді та спорту   

Миколаївської сільської ради 

31.01.2020 № 14-ОД 

 

 

 

СПИСОК  

членів робочої групи з проведення аналізу запровадження державної 

політики у закладах дошкільної освіти громади 

 

 

Макшеєва Н. С. – начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської  

 сільської ради; 

 

 

Геращенко М. П. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді  

                                та спорту Миколаївської сільської ради. 

 

 

Литюга С. А. – головний спеціаліст відділу освіти Нижньсироватської 

сільської ради Сумського району (за згодою). 

 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти,  

молоді та спорту   

Миколаївської сільської ради 

31.01.2020 № 14-ОД 

 

Пам’ятка  

щодо проведення аналізу запровадження державної політики 

у закладах дошкільної освіти громади 

 

1. Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з 

надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти. 

2. Обстеження санітарно-гігієнічного та санітарно-технічного стану 

закладу. Дотримання санітарного законодавства. 

3. Дотримання норм при організації  харчування дітей, встановлених 

чинним законодавством України. 

4. Загальний стан укомплектованості ЗДО працівниками та 

вихованцями. Укомплектованість штатного розпису закладу та дотримання 

законності при звільненні працівників; плинність кадрів, систематичність 

вивільнення працівників, атестація педагогічних працівників. Переведення 

дітей до інших ЗДО  протягом останніх 3-х років. 

5. Організація роботи з профілактики дитячого травматизму, 

охорони життя, безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. 

6. Стан організації освітнього процесу, стан навчально-методичної 

роботи. 

7. Організація медичного обслуговування дітей, стан фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми. Забезпечення соціального захисту, підтримки 

дітей дошкільного віку. 

8. Аналіз роботи керівництва ЗДО. Аналіз роботи  керівника,  щодо 

виконання посадових обов'язків та забезпечення контролю за діяльністю 

ЗДО. Роль керівника в створенні оптимального соціально-психологічного 

мікроклімату в колективі. 

9. Створення умов для роботи з батьками (аналіз наочної інформації 

для батьків у групі; стан матеріалів проведення консультацій, батьківського 

всеобучу). 

10. Планування роботи з батьками, ділова документація (книга 

відомостей про дітей та їх батьків, протоколи батьківських зборів, журнал 

обліку відвідування дітьми групи, журнал ранкового прийому дітей, листок 

здоров’я, журнал обліку соціально-педагогічного патронату). 

11. Аналіз форм взаємодії з батьками: батьківські збори, день 

відкритих дверей, консультації, анкетування, бесіди, виставки, інтерактивні 

форми роботи тощо. 

12. Висвітлення інформації про ЗДО на сайті, в соцмережах, в 

особистих блогах. 


