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Барський дошкільний навчальний заклад

№8 «Дружба» - заклад загального розвитку

дітей дошкільного віку (з 2 до 6(7) років)

комунальної власності Барської міської

ради, який розпочав свою роботу в 1984

році, та розрахований на 13 вікових груп. На

даний час виховується 254дітей.



В дитячому садочку є всі необхідні умови

для розвитку та виховання дітей

дошкільного віку : просторі групові,

спальні, роздягальні кімнати, облаштовані з

любов'ю, розумінням віку, душі та прагнень

кожного малюка.



На території ДНЗ розміщенні ігрові

майданчик для кожної вікової групи ,що

відокремленні зеленими насадженнями.



Дошкільний навчальний заклад укомплектований кадрами

Педагогічгі працівники -38, а саме:

завідувач- 1 

вихователь-методист-1,  

вихователів-27

музичні керівника-3 

практичний психолог-1, 

інструктори фізичного виховання-2 

логопеди-2

асистент вихователя - 1

Техперсонал - 33



Педагогічний колектив , спрямовує зусилля на вирішення  наступних питань: 

1.Сприяти формуванню засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування,

елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

2.Створення єдиного освітнього простору «Сім'я – дошкільний заклад»,встановлення

партнерських відносин з сім'єю кожного вихованця, акцентуючи увагу на патріотичне

виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини

дошкільного віку.

3.Продовжувати становлення початків екологічної культури у дітей, розвитку

екологічної свідомості, мислення, культури, формування відповідального ставлення

до навколишнього середовища, яке будується на базі екологічної свідомості.

4.Продовжувати виховувати культуру здоров’я, валеологізації навчально-виховного

процесу, застосування нових методик та технологій щодо формування позитивної

мотивації та розвиток



Протягом навчального року було проведено 

ряд методичних об’єднаннь для вихователів

міста та району



Свята та розваги в ДНЗ є невід’ємною

складовою навчально – виховного процесу. 



В 2016 році на виконання ремонтних робіт

було витрачено бюджетні кошти в сумі –

18983грн .Та благодійна допомога в сумі -

31352грн



Дякуємо за увагу!


