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В.о.завідувача :                   Кіструй Клавдія Федорівна 

Дата народження:             07жовтня 1962р. 

Місце народження:           Одеська область, Кілійський район,  

                                                 с.Приозерне 

Освіта:              неповна вища, Білгород-Дністровське 

              педагогічне училище,1988р.,вихователь 

              дитячого садка. 

Трудова діяльність   1984 – 2008 – вихователь ДНЗ ясел-садка «Пролісок»  

                                        с.Приозерного Кілійського району Одеської області. 

                                    З 18.09.2008 – в.о. завідувача  ДНЗ ясел-садка «Пролісок»  

                                        с.Приозерного Кілійського району Одеської області. 

  



               Опис навчального закладу 

 

Приозерненський дитячий ясла – садок був відкритий у 1957 році. З цього року дали назву 

«Пролісок». До цього в приміщенні дитячого ясла-садка існував будинок культури. До 

2001 року дитячий ясла – садок був у комунальний власності колгоспі «Родіна». З 

2001року по 2004року дитячий ясла-садок «Пролісок» не працював. З 2004 р. ясла-садок 

«Пролісок» був передан на баланс Приозерненської сільської ради. Після косметичного 

ремонту ясла-садок «Пролісок» почав працювати з 03.08.2004 року, але працював сезонно. 

У 2008 року був зроблений капітальний ремонт закладу і з 18 вересня почав працювати 

постійно. 

Рішенням Приозерненської сільської ради №211 від 22 січня 2009році дитячий ясла садок 

«Пролісок» був перейменований в «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Пролісок»           

с. Приозерне.  

Заклад розташований в одному одноповерховому пристосованому приміщені. За 

потужністю розрахований на 39 місця і має 2 групи. В установі працює 14 співробітників. 

Всього педагогів 4, з них 2 педагога мають вищу освіту, 2 педагога - неповна вища. 1 

педагог навчається  заочно  у ОПНПУ ім. К.Д.Ушинського. На даний час функціонує 2 

групи: молодша різновікова та старша різновікова, в них виховується 35 дітей. На 

території дошкільного закладу розташовані чотири  тіньових навіси, ігрові майданчики, 

квітники. Ділянка навколо закладу огороджена металевим та дерев’яним парканом. Кожна 

вікова група має окреме приміщення для проведення занять та прийняття їжі, має свою 

ігрову, спальню, умивальню. Роздягальне приміщення-спільне для обох груп. Вхід 

праворуч веде до старшої групи, кабінету медичної сестри. Вхід ліворуч веде до молодшої 

групи,роздягальні,туалетної кімнати,музичної зали,кабінету завідувачки. 

Пріоритетним завданням закладу є охорона життя дитини. Реалізація цього завдання 

сприяє збереженню та зміцненню здоров’я дошкільників. 

 

 

 

 

 

 



                                     Фото  
дошкільного навчального закладу ясла – садка     

 «Пролісок» с. Приозерне 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



                       Контактні данні  
 

Юридична адреса :                 68312 Одеська область, Кілійський район  

                                                     село Приозерне,  вулиця Родіна,56. 

Телефон :                             Моб.0680062829      

Електронна пошта:              dnz.prolisoc@gmail.com 



 


