КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗАЙЦІВСЬКИЙ (ЯСЛА-САД) «ТЕРЕМОК»
ЗАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
вул. Центральна, 16, с. Зайцеве, район Синельниківський, обл. Дніпропетровська, 52514
ідентифікаційний код 35516374

вих.№ 16
від «___»________2021 р.

Відомості
1. Про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти Комунального закладу дошкільної
освіти Зайцівського (ясла-сад) «Теремок» Зайцівської сільської ради

Працівники закладу освіти

Необхідно Фактично Відсоток
(осіб)
(осіб)
потреби
1. Працівники,усього
13
10
23%
Педагогічні працівники,усього
6
4
33%
2. У тому числі, щомають відповідну освіту
6
4
33%
працюють у закладі освітиза сумісництвом
0
0
0%
Медичні працівники(в разінаявності), усього
1
0
100%
3.
у тому числі ті, що маютьвідповідну освіту
1
0
100%

Про якісний склад педагогічних працівників
Комунального закладу дошкільної освіти Зайцівського(ясла-сад) «Теремок»

Прізвище,ім’я,
по батькові

Повне
найменува
ння посади

Повне найменування
закладу,який
закінчив
(рік
закінчення,спеціальні
сть,
кваліфікація
згідно з документом
про вищу освіту)

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічнезва
ння
(ріквстановлен
ня,
підтвердження)

Педаг
огічн
ий
стаж
(повн
их
років)

Борисова
Людмила
Миколаївна

завідувач

Дніпропетровське
педагогічне училище,
1987р. ЛТ№867677
Вихователь дитячих
дошкільних закладів

16т.р.

27р.

Цекот
Анастасія
Анатоліївна

вихователь

Слов’янський
державний
педагогічний

Друга категорія
12т.р.

12р.

Підвищення
кваліфікації за
фахом
(найменування
закладу або
іншої
юридичної
особи,що має
право на
підвищення
кваліфікації
номер,вид
документа,дата
видачі)
Дніпропетровс
ька академія
неперервної
освіти
Дніпропетровс
ької обласної
ради,
вихователь
малокомплектн
их дошкільних
навчальних
закладів,
свідоцтво СПК
№ДН41682253/
131-18 від 26
січня 2018р.,
Дніпропетровс
ька академія
неперервної
освіти,
директори
закладів
дошкільної
освіти, СПК
№ДН
41682253/6652
від 25 вересня
2020р.
Дніпропетровс
ька академія
неперервної

Примітка

2.

Сидоренко
Ольга
Анатоліївна

вихователь

Жулей
Людмила
Сергіївна

вихователь

Завідувач

університет, 2008 рік ,
НК№34876595,спеціа
льність «Дошкільне
виховання»,кваліфіка
ція магістра
педагогічної
освіти,викладача
дошкільної педагогіки
і
психології,практичног
о психолога
Бердянський
Друга категорія
державний
12т.р
педагогічний
університет, 2015рік,
С15№094263,
спеціаліст за
спеціальністю
«корекційна
освіта»,здобула
кваліфікацію
логопеда
Державний вищий
11т.р.
навчальний заклад
«Дніпропетровський
національний
університет імені
Олеся Гончара,
2010 р.,
НР№39315410,українс
ька мова та література

освіти
Дніпропетровс
ької обласної
ради
СПК №
ДН41682253/
7200
28 листопада
2018 р.

11р.

Дніпропетровс
ький обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти СПК №
ДН 24983906/
2671-17
14 квітня
2017 р.

3р.

Л.М.Борисова

