Чий такий красивий дім?
Хто живе у домі цім?

Та це ж «Ладоньки» - садок,
Рідний дім для діточок.

Дошкільний навчальний заклад
№3 «Ладоньки»
Засновник: Здолбунівська міська рада.
Дата відкриття: 1978 рік.
Адреса: м. Здолбунів
вул.. Шкільна, 35а.
тел.. 2 – 48 – 12; 2 – 46 – 92.
е – mail: ladonki. zdolb@ukr. net
www ladonky.rv.ua

№
1.
2.

3.

Відомості
Мова навчання
Кількість груп усього
групи раннього віку
групи дошкільного віку
Режим роботи дошкільного
закладу:
1
10

4.
5.
6.

Дошкільний заклад працює з
5 – ти денним робочим тижнем
Кількість вихованців
Кількість працівників
(за
штатним розписом)
педагогічний персонал
спеціалісти
обслуговуючий персонал

Показники
українська
11
2
9
12год
(з 7.30 до 19.30 год)
10год 30 хв
(з 7.30 до 18.00 год)

337
58. 8
27.75
2.75
28.3

Освітньо – виховну роботу здійснюють 29 педагогів:
Завідувач – Т.Л. Назаренко.
Вихователь – методист – А.О. Павленко.
Практичний психолог – О.М. Корольова.
Музичні керівники: Ткачук В.В.; Шевня К.Л.; Радчук Т.В.
Фізичний інструктор – Романюк М.М.
22 вихователі.

Освітній рівень педагогів:

4

Вища

1

Середня-спеціальна

24

Незакінчена вища

З 29 педагогів: 24 мають вищу освіту, 4 середньо – спеціальну, 1
незакінчену вищу, 12 педагогів мають звання «Вихователь – методист», 2
нагороджені значком «Відмінник освіти України».
Фаховий рівень педагогів:
Спеціаліст

12

2
15

ІІ категорія

11
21

І категорія
"Вища категорія"
"Вихователь - методист"
"Відмінник освіти"

ДНЗ «Ладоньки» працює за програмами «Українське дошкілля»
та «Впевнений старт».
Пріоритетним напрямком роботи
ДНЗ «Ладоньки» є
взаємодія з родинами вихованців. Девіз роботи закладу «Садок і
родина – сім’я єдина».
Підвалини
майбутнього
в
державі
започатковують
наймолодші її громадяни – діти дошкільного віку, зростання яких
залежить від якості змістового наповнення, що їм пропонують сім’я
і дошкільний навчальний заклад.
Нам вдалося створити єдину сім’ю однодумців – педагогів та
батьків. В нашому дошкільному закладі батьки діти і педагоги
навчаємося разом. А це дуже важливо і ефективно!

В дошкільному навчальному закладі «Ладоньки» вихованці
додатково реалізовують свій творчий потенціал за напрямками:
Художньо – продуктивна діяльність.
 Музичне виховання (гурток «Срібні голосочки» - керівник
Радчук Т.В.)
 Дизайн – освіта (студія «Пустотливі пальчики» - керівник
Демко А.М.)
Словесна творчість.
 Навчання віршування (гурток «Поетичні перлинки для кожної
дитинки» - керівник Макарова Г.В.
 Творимо казку (авторська школа «Повернімо дітям казку» керівник Павленко А.О.).
Спеціальні програми надають можливість навчати дітей
творчості; розвивають вміння спілкуватись; формують особистісні
якості.
Зміст гурткової роботи визначається авторськими програмами,
які складаються керівниками гуртків на основі власної педагогічної
діяльності і обов’язково узгоджуються з діючою освітньою
програмою.
Результати не забарилися. Так, вихованці нашого закладу
Ольшевська Анастасія стали переможцями обласного етапу VІ
міжнародного екологічного конкурсу «Здоров’я можу бути
смачним» у номінації «Реклама молока» (2013р)
Всеукраїнський конкурс на тему «Україна – це Я» який
проходив під гаслом «З Маленького Українця розпочинається
Велика Україна» дав нам переможця в номінації «Пісня» Довгомеля Арсена. В номінації - конкурс малюнка «Україна рідна
сторона» лауреатами стали: Омельчук Дарія, Нікітюк Даша.
Дошкільний
навчальний
заклад
прийняв
участь
у
Всеукраїнському огляді «Здоров’язбережувальні технології у
дошкільних навчальних закладах».

«Та наша найбільша нагорода – щасливі очі дітей
та їх весела посмішка»

Гімн
дошкільного навчального закладу
№3 «Ладоньки».
Сл.. Ю.Рибчинського муз.В.Полянського

«Ладоньки» - країна дивних мрій.
Діти тут маленькі принци.
Від зорі вони і до зорі,
Уві сні літають наче птиці.
«Ладоньки» - країна дивних мрій.
Тут схід сонця завжди пурпуровий,
Тут пливе кораблик кольоровий
І літає в небі паперовий змій.
«Ладоньки» - країна дивних мрій,
Тут ріка ніколи не міліє,
Тут душа ніколи не старіє,
Тут, в країні дивовижних мрій.

Найбільше ми пишаємося і
радіємо тоді,
коли дорослі випускники садка
приводять своїх діток у ту ж групу
де виховувались самі.

