«У НАШОМУ САДОЧКУ, ЯК У ВІНОЧКУ» .
Хто бував нещодавно у районі роздоріжжя вулиць Гончарної
(минулої Комінтерна) та Кера мічної, той звернув увагу на яск раву споруду, яка стоїть напроти

магазину. ЇЇ не можна не помітити, адже будівля вирізняється з
поміж ряду житлових будинків
району своєю елегантністтю та
найголовніше дитячими голосами, які щоденно лунають з-за її
паркану. Це Васильківський
дошкільний навчальний заклад
№ 6 «Малятко». У цьому році у
дитсадку виховується понад 90
дошкільнят мікрорайону. Таким
красивим він став нещодавно. А
ще у минулому році будівля
закладу була непримітною, старою, мала не привабливий вигляд та ще й до того була не зруч ною для перебування в ній дітей.
Діти се реднього та старшого
дошкільного віку з правого кри ла закладу змушені були перебігати в ліву на заняття з музики та

фізкульури по вулиці. Для участі у різних розвагах, святах, часом навіть у сніг та дощ, свят -

ково вбрані змушені вдягати взу ття, верхній одяг і перебігати у
музичну за лу.
Щороку протягом тривалого
часу завідуюча дитячим садком
Надія
Василівна
Сліпуха писала по дання на відділ освіти Ва сильківської
міської ради на забудову
переходу
між двома частинами закладу. Але все
було марно і це питання довго зали шалось не вирішеним. Нарешті, на вес ні 2017 року
клопотання заві дуючої було задоволене і ріше ням сесії Васильківської міської
ра ди було виділено
кошти на забудову
цього переходу. Наразі постало питання
доу теплення приміщення, адже самій
будівлі вже майже 80
років і більшу частину дитсадка для збере же ння тепла було
утеплено ще у 2016
році силами батьків
та працівників закладу. І Надія Василівна знову звер нулась до міського голови
В.І. Сабадаша з проханням допомогти вирішити цю проблему.
Відповідь не забарилася і вже
влітку, хоча тільки і фасад будів лі, але було утеплено
і приведено в на леж ний вигляд. Хочеться
сказати, що на протязі двох років відчули
підтримку та допо могу від керівництва
міста на чолі з
В.І Сабадашем всім
освітнім закла дам
Василькова. Хочеться подякувати владі
за те, що вона повер нулася до освіти Василькова обличчям, а тим паче
до дошкілля, яке ніколи не
шанувалося у нас. Протягом ос-

3

танніх років тільки у нашому
закладі за бюджетні кошти міста
було проведено капітальний ре монт покрівлі закладу, замінено
у двох вікових групах старі
металеві дитячі ліжка на нові
дерев’яні, частина двору викладено плиткою, замінено частину
старого кухонного по суду на
нове, поновлено частину дитячих меблів (дитячі шафи для роздягання, вішаки для рушничків,
дитячі стільці), проведено заміну
газових лічильників. Не можу
оминути питання харчування
дітей в дитсадку, яке у порівнянні з минулими роками набагато
покращилось.
Зі свого боку хочу додати, не
в моїх правилах «співати дифі рам би владі», але факт за ли -

шається фактом. Напевно з’яви лись більші можливості, а можливо зрозуміли за ким майбутнє
країни. Але за останні роки ке рування містом В.І Сабадаша на
освіту, зокрема на дошкільні
заклади було виділено чимало
коштів, які дали змогу підняти
заклади на певний рівень.
На останок, хочу порадіти,
що оновлення чекає не тільки
господарська частина закладів,
а і весь освітній процес і дош кільний насамперед, адже сучасні діти вимагають сучасних підходів у вихованні та навчанні,
оскільки з бюджеу міста нам за купили мультимедійні проектори.
Наталія ТУРЧИН,
вихователь-методист
ДНЗ № 6 «МАЛЯТКО»

