КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
КИСЛЯНСЬКИЙ (ЯСЛА-САД) «ПРОЛІСОК»
ЗАЙЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
вул. Виконкомівська, 40-В, с. Кислянка, район Синельниківський, обл. Дніпропетровська,
52512
ідентифікаційний код 35950051

вих.№ 31
від «___»________2021 р.

Відомості
1.Про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти Комунального закладу дошкільної
освіти Кислянського (ясла-сад) «Пролісок» Зайцівської сільської ради
Працівники закладу освіти
1. Працівники,усього
Педагогічні працівники,
усього
У тому числі, що
2. мають відповідну освіту
Керівник музичний
працюють у закладі освіти
за сумісництвом
Медичні працівники(в разі
наявності), усього
3.
у тому числі ті, що мають
відповідну освіту
4. Двірник
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(осіб)
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(осіб)
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1
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1
1

1
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Прізвище, ім’я,
по батькові

Повне
наймену
вання
посади

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

Боса Олена
Миколаївна

завіду
вач

Бердянський
державний
педагогічний
університет
2020р.
М20 №135314
Спеціальність 013
Початкова освіта,
кваліфікація
викладач
педагогіки,
вчитель
початкової
школи,
організатор
початкової освіти,
практичний
психолог

14т.р.

Жовтоводське
педагогічне
училище
Міністерства
освіти УРСР
06.07.1989р.

10т.р.

Звягінцова
Інна
Володимирівна

вихова
тель

Кваліфіка Педагогі
ційна
чний
категорія,
стаж
педагогіч (повних
не
років)
звання
(рік
встановле
ння,
підтвердж
ення)

3р.

Підвищення
кваліфікації за
фахом
(найменування
закладу або іншої
юридичної особи,
що має право на
підвищення
кваліфікації
номер, вид
документа, дата
видачі)

Дніпропетровська
академія
неперервної освіти
Дніпропетровської
обласної ради,
вихователь груп
раннього віку,
свідоцтво СПК
№ДН41682253/978
0 від 13 грудня
2019р.,
Триває
проходження
курсів
Дніпропетровська
академія
неперервної освіти,
директори закладів
дошкільної освіти,
які водночас
працюють
вихователем.
перший етап 11
червня 2021р.,
другий етап 03
грудня 2021р.

17р.

Дніпропетровська
академія
неперервної освіти
Дніпропетровської
обласної ради
СПК №

Примітка

2. Про якісний склад педагогічних працівників Комунального закладу
дошкільної освіти Кислянського(ясла-сад) «Пролісок»

Онищенко
Наталія
Іванівна

вихова
тель

Сулима
Наталія
Євгеніївна

вихова
тель

«дошкільне
виховання»
вихователь
дитячого садка
Дніпропетровсь
Друга
кий національний категорія
університет
12т.р
2005р.
«Ботаніка»
кваліфікація
біолога, ботаніка,
викладача біології
та хімії
Кислянська
середня школа

Завідувач ЗДО

10т.р.

ДН41682253/
152-18
26 січня 2018р.
11р.

Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
СПК № ДН
24983906/2649-17
14 квітня
2017 р.

4р.

Дніпропетровська
академія
неперервної
освіти свідоцтво
СПК №
ДН41682253/546
22 березня 2019р.

О.М.Боса

