2

План роботи на 2021-2022 навчальний рік
В Е Р Е С Е Н Ь
Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1.Підвищення педагогічної майстерності 
1.
Консультація:
Створення умов  для успішної адаптації малюків до дитсадка.
Реалізація педагогами логіко-математичного розвитку в сучасних умовах.


16.09


23.09
Вихователь-методист

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.








2.
З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів та якості освітнього процесу призначити наставників:
Капустіна О.О. – Гошко О.О.
Яніцька О.Л. – Березова Л.В.
Радіонова Н.В. – Воробйова А.П.
Самойленко Г.В. – Худавердян Н.Т., Дімітрова Л.Г.

Створити творчу групу для роботи над  проблемою «Вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтергаційного підходу до розвитку,виховання й навчання дітей дошкільного віку»
Голова: Алексєєва Л.А. – завідувач;
Члени комісії:
Тищенко А.О. – практичний психолог; 
Шарко Т.М. – муз. керівник;
Радіонова Н.В. – вихователь; 
Самойленко Г.В. – вихователь.
Створити методичну  раду  у складі:
Голова: Тищенко А.О. – практичний психолог,
Шарко Т.М. – муз. керівник;
Радіонова Н.В. – вихователь; 
Самойленко Г.В. – вихователь,
Яніцька О.Л. – вихователь.
04.09








04.09








Завідувач 








Завідувач

3.
Вивчити та впровадити в роботу  колективу педагогічний досвід «Методи та прийоми організації роботи з трудового виховання з дітьми старшого дошкільного віку» вихователь Фесенко Ніна Олександрівна, ДНЗ №143

На протязі року
ВиховательВоробйова А.П.



4.
Конкурс-огляд з підготовки  груп до нового навчального року «Яскрава група-щасливе дитинство»
16.09
Методична рада

Блок 2.3. . Самоосвіта
1.
Опрацювати програму «Дитина в дошкільні роки» (згідно віку).

До 11.09
Вихователі


2.
Опрацювати Лист МОН України від 30.07.20 за №1/9-411 «Щодо діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021н.р.»

До 11.09
вихователі

 Блок 2.4  Педагогічні ради





Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.
Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників: Алексєєва Л.А., Тищенко А.О.
	видати наказ по дошкільному закладу про підготовку та проведення чергової атестації; 
	створити атестаційну комісію.



до 11.09



до11.09


Завідувач



Завідувач


2.
Забезпечити участь педагогів у районних методичних заходах: всі вихователі
Згідно з планом роботи методичного кабінету
Завідувач ДНЗ, вихователь методист


Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1.
Діагностика розвитку компетентності дітей (вхідна)
з   01.09 по 11.09
Вихователі


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Підготовка групових приміщень до нового навчального року
Підсумковий
Презентація групових кімнат, співбесіди, виконання літніх завдань
14.09
Завідувач, 
вихователь-
методист

2
Організація ранкового прийому дітей 
Оперативний
До відома
14.09-18.09
Завідувач, 
вихователь-
методист

3
Аналіз наглядної інформації для батьків
Вибірковий
Інформація
21.09-23.09
Завідувач, 
вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота

Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
З метою мотиваційної готовності до навчання в школі організувати та провести екскурсію до школи на перший дзвоник.

01.09
Вихователі, помічники вихователів старших груп

2
Вивчення  парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4до 6-7років  «Вчимося жити разом»
До 23.09
Вихователі
старших груп


3

Продовжити зв'язок з музичною школою № 8,  СЗОШ №74
Постійно
Завідувач

Блок 4.2. Робота з батьками
1..
Групові батьківські збори:
Групи раннього (ІІI р.ж.) та молодшого (ІV р.ж.) дошкільного віку:
	Секрети адаптації дитини до умов ДНЗ.

Гра як основа розвитку дитини.
Вибори і звіт батьківського комітету.
Групи середнього (V р.ж.) та старшого (VI р.ж.) дошкільного віку:
	Особливості розвитку та виховання дитини середнього (старшого) дошкільного віку.

Всебічний розвиток дитини через гру як основа формування самоефективності особистості.
Звіт і вибори  батьківського комітету.


23.09




25.09






Завідувач, 
вихователі,
психолог, сестра медична старша



Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Свято «Літечко,прощавай!
Дитсадок нас зустрічай!»

День  вихователя

01.09

25.09

Муз. керівник

Муз. керівник

2
Свято «Новосілля» - перехід дітей в іншу групу.
       01.09.
Муз. керівник


3.
До Всесвітнього  дня туризму «Туристичними стежками»
25.09

вихователі


4.
Фіз.розвага  «Старт на незвідану планету»
09.09
16.09
вихователі

5.
Фіз.розвага  «Віночок рухливих ігор»
23.09
30.09
вихователі

6.
Музична розвага «Україна-єдина країна»
09.09
16.09
муз керівник

7.
Музична розвага «Чудова осені пора,її вітає дітвора»
23.09
30.09
муз керівник

8.
Тиждень шляхетності
21.09-25.09
вихователі


Розділ 5. Робота  методичного  кабінету
1.
Організувати наставництво над вихователями-початківцями.
До 3.09
Вихователь-
методист

2.
Скласти графік проведення Свята осені в усіх вікових групах.
25.09
Вихователь-
методист

3.
Скласти плани  роботи за напрямками роботи
До 21.09
Керівник гуртка, вихователь-
методист

4
Оформити методичний куточок.
До 04.09
Вихователь-
методист

5
Оновити інформаційні матеріали з питань атестації та розмістити їх на стенді.
До 11.09
Вихователь-
методист

Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Створювати  розвивальний життєвий простір для формування соціальної зрілості дошкільників
постійно 
Вихователі 

2.
Поповнити медичний кабінет лікувальними засобами
До 07.09
Завідувач 


3.
Підготувати приміщення до осінньо-зимового періоду
До 30.09
Завгосп 


Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Виробнича нарада:
Про розподіл навантаження працівників ДНЗ.
	Про завдання і зміст методичної роботи з  педагогами. Оцінка готовності навчально-дидактичної, матеріально-технічної бази до здійснення  освітньо-виховного процесу.
	Аналіз контингенту вихованців. Соціальний паспорт сімей.
	Про атестацію педагогічних працівників.
	Про виконання норм та правил санітарного регламенту для ДНЗ.
	Про забезпечення організаційних заходів підготовки до планової інвентаризації матеріальних цінностей.
16.09




Завідувач, 
 голова ПК 



2. 
Нарада при завідувачі. «Про підготовку до проведення групових батьківських зборів»
17.09
Завідувач 

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Стан дотримання педагогами Інструкції про  ділову документацію в дошкільних закладах
До 10.09
Завідувач 

2.
Провести інструктажі
	з охорони праці та пожежної безпеки;

за Інструкцією з охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах; 
До 10.09
завідувач

Ж О В Т Е Н Ь


Розділ 2. Методична робота з кадрами.

№ з/п
З а х о д и
Термін виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності

1.
Консультація:  «Інновації з логіко-математичного  розвитку»

07.10.20
Самойленко Г.В.

2.
Науково-методичний семінар
«STREAM-освіта як напрямок  розвитку самоефективності особистості»:
Теоретична частина:
-методологічні засади альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»:
-методичні засади альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»
Практична частина:
-як облаштувати «STREAM-середовище,яке виховує дослідників
(пропозиції,обмін думками,створення макетів,моделей»;
-поєднання живопису  ,літератури, музики для пізнання довкілля.

21.10.20

Вихователь-методист

3.
Колективні перегляди:
-«Весела мандрівка»(сер.гр.)
-«У пошуках скарбів» інтегроване заняття з елементами медьютейнту (ст..гр.)

27,28.10.20
вихователі

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості

1.
Огляд-конкурс  на кращу  гру з логіко-математичного розвитку  «Ярмарок фахових сподівань»

з 05.10
вихователі






Блок 2.3. Самоосвіта

1.
Скласти індивідуальні плани самоосвіти вихователів
09.10
Завідувач 

Блок 2.4 Педагогічні ради






Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка

1.
Скласти списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

До 02.10
Вихователь-методист

2.
Розподіл функцій обов’язків між членами атестаційній комісії:
-	Оформити  заяви про бажання або 
небажання атестуватись;
-	Скласти графік засідання атестаційної
комісії;
	Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників» та ознайомлення з ним під підпис педагогічних працівників, які атестуються.



До 09.10.

09.10


15.10


Завідувач

Завідувач, 
вихователь-
методист
Завідувач


Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження
1.
Результати психолого-медико- педагогічного діагностування дітей 
26.10
ПМК

2.
Результати адаптації дітей –3-4 р.ж. до умов ДНЗ
30.10
Вихователі, психолог


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид 
контролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
«Про стан роботи з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.»
Тематична
наказ
до педради
19.10-24.10
вихователь-
методист

2
Організація харчування дітей в групах
попереджувальний
Інформація до виробничої наради
06.10-09.10
Завідувач, вихователь-
методист

3
Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорона життя і здоров’я дітей

Оглядово-оперативний
оперативний
інформація до педгодини
24.10
Завідувач, вихователь-
методист, медсестра

4
Стан самоосвітньої діяльності
оперативний
Надання
рекомендацій
26.10-29.10
Вихователь-методист






Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота

Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Скласти наказ «Про перспективність і наступність у роботі дошкільного навчального закладу № 89 і початкової школи загальноосвітньої школи I-III ст. № 74

01.10
Завідувач 

2
Свято «Щедра осінь прийшла, гостинці дітям принесла»

22.10-23.10
Муз. керівник

3
Взаємовідвідування вихователями  різних форм роботи з дітьми 

До 30.10
Завідувач


Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Загальні збори  батьків вихованців:
«Філософія навчання-спільна справа дошкільного закладу, сім’ї та школи»»

28.10
Завідувач 

2
Усний журнал «Знання, вміння та навички необхідні майбутньому першокласнику»

23.10
Вихователі
 (6 р.ж.)

3
Засідання батьківського комітету закладу

23.10
Завідувач

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Свято «Щедра осінь прийшла,гостинці дітям принесла»
22.10-23.10
муз керівник,
вихователі

2.
Муз розвага «Осіннє мереживо»
07.10
14.10
муз керівник

3.
Лялькова вистава «Колобок»
21.10
28.10
муз керівник

4.
Фізрозвага «Юні захисники Вітчизни»
07.10
14.10
вихователі

5.
Фізрозвага «Зростаємо дужими»
21.10
28.10
вихователі

6.
День здоров’я

22.10
вихователі

7.
Конкурс на кращу композицію «Осінній колорит»

До 01.11
вихователі






Розділ 5. Робота  методичного  кабінету

1.
Співбесіда з вихователями по  програмі «Дитина в дошкільні роки»
7.10-09.10
Вихователь-
методист

2.
Скласти план вивчення системи роботи педагогів які атестуються

8.10
Вихователь-
методист

3.
Скласти довідку про результати проведення групових батьківських зборів

09.10
Вихователь-
методист

4
Підготувати картотеку літератури з «Математичного розвитку»

16.10
Вихователь-
методист


Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 

1.
Підготувати ДНЗ до зимового періоду

До 12.10
Завгосп 

2.
Перевірити правильність ведення документації матеріально-відповідальними особами

6.10
Завідувач 

3
Стан квітників, городів

15.10
Завгосп

4
Стан протипожежної, каналізаційної систем

19.10
Завгосп

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)

1.
Нарада при завідувачі :
*Про стан адаптації дітей до умов ДНЗ.
*Про забезпечення своєчасної сплати батьками коштів за харчування дітей у групах.
*Про стан дитячого травматизму за 9 місяців поточного року.

30.10


Завідувач, 










Л И С Т О П А Д

Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін
 виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
Консультація:
«Вчитися можна тільки весело»
12.11
Вихователь-
методист

2.
Тренінг : «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»

24.11
Вихователь-
методист

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
Засідання творчої групи (згідно плану)
11.11
Завідувач  

2.
Підсумки конкурсу » «Ярмарок фахових сподівань» (на кращу гру з логіко-математичного розвитку)
До 20.11
Вихователь-методист

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
 Перегляд планів самоосвіти
До 20.11
Вихователі

Блок 2.4 Педагогічні ради
1
Ярмарок педагогічних напрацювань «Розвиток самоефективності особистості: педагогічні стратегії у дошкіллі»
-Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація);
- Soft-skills як основа формування самоефективності особистості (доповідь);
- Вільна самостійна діяльність та її місце в системі науково-природничої освіти дітей (доповідь);
- Розподіл напрямів роботи за альтернативною програмою (довідка);
- STREAM-лабораторія – новий елемент предметно-розвивального середовища ЗДО (доповідь);
- Едьютейнмент-ігрова технологія навчання(доповідь);
- Огляд цікавинок досвіду роботи за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»
- Узагальнення результатів психологічного дослідження серед педагогів «Навчальна самоефективність дорослого»
-звіт вихователів, що атестуються, про вико-нання планів атестації.
25.11
Вихователь-
методист
Практичний психолог




Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.
Вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

16.11-20.11


АК


2
Ознайомлення педпрацівників з індивідуальними графіками проходженнями атестації під підпис
05.11
Секретар АК


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид 
контролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Відповідність змісту освітньо-виховної роботи державним стандартам,програмовим вимогам(ст..гр.№6)
комплексна
наказ
09.11-20.11
Завідувач, 
вихователь-
методист

2
Стан роботи з сенсорного виховання дітей 3р.ж.
оперативно-
оглядовий
Інформація до наказу
16.11-20.11
Завідувач, 
вихователь-
методист

3
Виконання рішень педради

Оперативний
Інформація до педради
10.11
Завідувач, 
вихователь-
методист

4.
Виконання плану заходів щодо забезпечення санітарного законодавства та попередження захворюваності
оперативно-
оглядовий 
довідка
до виробничої наради
23.11-26.11
Завідувач,м/с


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота
Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Провести заняття «Я іду до школи»
17.11
вихователі ст..гр.

2
Вихователям старших груп відвідати уроки в 1 класі
Впродовж місяця
Завідувач

3
Організувати зустріч  з представниками пожежної безпеки 
24.11
Завідувач

Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Консультація «Як зберегти дитину вдома  та на вулиці»
18.11

Вихователі
 5 р.ж.

2
Анкетування батьків  з питань  логіко-математичного розвитку
До 20.11
Вихователі
 6 р.ж.

3
Батьківський всеобуч «Здорові малята-радість для мами і тата»(згідно плану)
27.11
Завідувач

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Фізрозвага «Айболить спішить на допомогу»
04.11
11.11


2
Фізрозвага «Спритні рятівники»
18.11
25.11


3
Муз розвага
«Країн багато в світі є,та поміж  всіх лише одна-це Україна дорога»
04.11
11.11


4
Ляльковий театр
«Червоний капелюшок»

18.11
25.11


5.
Провести заходи з дітьми то темі:«Моя рідна мова. мова   калинова» до Дня української письменності та мови»
      09.11
Вихователі

6.
День здоров`я

27.11
Вихователі

7.
Провести Тиждень безпеки життєдіяльності

23.11-27.11
вихователі


Розділ 5. Робота  методичного  кабінету
1.
Індивідуально-методична робота з педагогами з питань підготовки до педагогічної ради
18.11
Вихователь-
методист

2.
Оформити тематичну виставку «Готуємось до педради»
10.11
Вихователь-
методист

3.
Скласти план проведення Тижня безпеки 
10.11
Вихователь-
методист

4.
Скласти довідку за результатами  комплексної перевірки:
20.11
Вихователь-
методист

5.
Вивчення передового педагогічного досвіду
Згідно
плану
Вихователь-
методист


Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 

1.
Перевірка стану протипожежної безпеки 
в ДНЗ
05.11
Завгосп 

2.
Контроль за використанням миючих засобів
12.11
Завгосп 

3.
Контроль за санітарним станом груп

20.11
Медична сестра


Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради (3-4 на рік)

1.
Нарада при завідувачі  :
*Про стан виконання Санітарного регламенту в ДНЗ.
*Про заходи щодо профілактики грипу та ГВРІ
*про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку технічними працівниками.
*аналіз харчування дітей в групах.
*про обов»язки технічного персоналу в організації харчування дітей.
*про  проведення Тижня безпеки жимттєдіяльності дітей
25.11


Завідувач, 



Г Р У Д Е Н Ь

Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.



Консультація «Кому потрібна STREAM-освіта?»

01.12


Вихователь-
методист

2.
Конкурс «Кращий куточок природничо-дослідницької діяльності»»

з 01.12.20
по 17.02.20
Методична рада

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості

1.

Робота творчої групи за  проблемою
10.12
Вихователь-
методист

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Опрацювати  технології педагогічного спілкування з батьками

06.12
Вихователі

Блок 2.4 Педагогічні ради





Блок 2.4. Атестація, курсова перепідготовка
1.
Проведення рейтингового оцінювання діяльності педагогічних працівників

06.12-10.12
Практичний психолог

Блок 2.5. Діагностика, моніторингові дослідження
1.
Діагностика знань дітей про народні ремесла ( гр.. №3, №4)

13.12-17.12
Вихователь-
методист


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид 
контролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Всебічний розвиток дітей засобами фізкультури

тематичний
наказ
06.12-10.12
Завідувач, 
вихователь-
методист

2
Стан гурткової роботи з декоративно-прикладного мистецтва

тематичний
Наказ
13.12-16.12
Завідувач, 
вихователь-
методист

3.
Організація  прогулянки
Порівняльний 
Інформація до
педгодини
З 06.12 по 10.12
Завідувач, 
вихователь-
методист




Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота

Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Запросити школярів до участі в ремонті іграшок, виготовлення атрибутів для творчих ігор, шиття одягу для ляльок.

1 та 2 п’ятниця місяця 
Вихователі 

2
Семінар-практикум «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції  «Нова українська школа»

04.12
Завуч школи, вихователь-методист

Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Батьківський всеобуч

07.12
вихователі

2
Виставка «Зимова казка»

17.12
Вихователі

3
Консультація «Мова любові-на відстані серця»

 10.12
Вихователі

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Свято «Святий  Миколай,до нас у гості завітай»»
16-17.12

муз керівник

2
Фізкультурна розвага
«Зі спортом дружити-ніколи не хворіти»
02.12
09.12

вихователі

3
Фізкультурна розвага

«Зимові ігри  дітвори»

16.12
23.12
вихователі

4
«Гілочка гойдається-казка починається»(Новорічне свято)
21.12-25.12
вихователі ,муз керівник

5.
День здоров`я

06.12
Вихователі






Розділ 5. Робота  методичного  кабінету

1.
Оформити теоретичний матеріал зі STREAM-освіти

до 30.12
Вихователі 

2.
Методичні рекомендації щодо організації режимних процесів на групах раннього віку

до 21.12
Вихователь-
методист


Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Контроль за сплатою  батьківських внесків за харчування 

21.12
Завгосп 

2.
Робота з трудовими книжками та особистими картками

3 тиждень місяця
Завідувач, діловод

3.
Своєчасне прибирання території, очищення її від снігу 

Постійно
Завгосп

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)

Нарада при завідувачі  :
*Про підготовку та проведення  новорічних свят.
*про проходження курсової підготовки педагогічними працівниками.
*Про дотримання протиепідемічного режиму 
Під час проведення новорічних свят та розваг
Для технічних працівників:
*про наслідки оперативного контролю за виконанням інструкції з організації харчування

11.12
завідувач

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Дотримання педагогами Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей 

04.12
Завідувач 

2.
Скласти наказ «Про заходи безпеки під час проведення  свята Святого Миколая»

14.12
Завідувач 


Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність





С І Ч Е Н Ь

Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
« Семінар-практикум:
«Математичні сходинки»
20.01.20
Вихователь-
методист

2.
Колективні перегляди
«Брейн-ринг знавців народної математики»;
(ст..вік)
«В гостях у бабусі Марусі»(середній вік)
14.01
Яніцька О.Л.






Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
Робота творчої групи  «Вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтергаційного підходу до розвитку,виховання й навчання дітей дошкільного віку»


За планом
Завідувач 






Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Обговорення новинок методичної літератури
12.01
Капустіна О.О.






Блок 2.4 Педагогічні ради





Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.
Контроль за самоосвітньою діяльністю педагогічних працівників, які атестуються

До 18.01
АК


2.
Ознайомлення з критеріями оцінювання роботи  вихователів що атестуються

10.01
АК


Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1.
Оцінка динаміки корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з особливими потребами

27.01
практичний психолог






Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Комплексне вивчення навчально-виховного процесу в старшій групі № 3
Фронтальний
Наказ
11.01-22.01
Завідувач, 
вихователь-
методист

2
Створення оптимальних умов для трудового виховання дітей
порівняльний

Інформація До відома
25.01-29.01
Завідувач, 
вихователь-
методист

3
Впровадження інноваційних технологій
Співбесіда
Інформація до відома
Протягом місяця
Завідувач, 
вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота
Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1
Організувати взаємовідвідування уроків і занять з метою ознайомлення з методикою навчання та розв’язання послідовностей  у роботі ДНЗ і школи

25.01
Завідувач, 
вихователі

Блок 4.2. Робота з батьками
1
Батьківський   всеобуч 

За планом
Завідувач 

2
День відкритих дверей «Колядки співаємо.із Різдвом вітаємо!»

05.01
муз керівник

3
Батьківські твори «Дитячий садок очима дітей і батьків» (всі групи)

27.01
Вихователі

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1
Муз розвага «Колядки співаємо.із Різдвом вітаємо!»
05.01
муз керівник

2
Ляльковий театр «Неслухняне каченя»»
06.01
13.01
муз керівник

3
Фізрозвага «Хто найспритніший»
06.01
13.01
вихователі

4.
Фізрозвага «Пригоди сніжинки-краплинки»
20.01
27.01
вихователі

5.
День здоров’я  (день працівників пожежної охорони)
29.01
вихователі



Розділ 5. Робота  методичного  кабінету
1.
Оформити книгу  батьківських творів
 «Дитячий садок очима дітей і батьків»
До 29.01
Вихователь-
методист,

2.
Затвердити плани роботи вихователів, музичного керівника на лютий місяць
04.01
Вихователь-
методист

3.
Скласти план підготовки до засідання педагогічної ради
До 12.01
вихователь-
методист


Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Контроль за виконанням посадових обов’язків технічним персоналом.
12.01
Завгосп 

2.
Дотримання санітарних правил під час збирання та винесення сміття
Постійно
Завідувач 

3.
Стан прибирання ігрових спортивних майданчиків, своєчасність посипання доріжок піском
Постійно
Завгосп

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Нарада при завідувачі підготовка виробничої наради
15.01
Завідувач

2.
Виробнича нарада:
*Про посилення відповідальності за дотримання безпеки на території та в будівлі ДНЗ у зимовий період.
*про виконання плану заходів педагогів що атестуються.
*про участь педагогів у районних методичних заходах.
*Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму


26.01
Завідувач, 
голова ПК

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного  процесу.

15.01
Завідувач 

2.
Повторні інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

15.01
Завідувач 







Л Ю Т И Й

Розділ 2. Методична робота з кадрами.

№ з/п
З а х о д и
Термін 
виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
Консультація «Інтегроване заняття та активізація  потенційних можливостей дитини»


5.02
Завідувач

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
Підведення підсумків конкурсу «Кращий куточок природничо-дослідницької діяльності»»
з 01.12.20
по 17.02.20
Методична рада

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Взаємовідвідування груп з метою оцінювання 
розвивального середовища груп

До 8.02
Вихователі

2.
Звіт вихователів по самоосвіті

До 16.02
Завідувач 






Блок 2.4 Педагогічні ради
1
Педагогічний рада:
«Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників»
-виконання рішень попередньої педагогічної ради(інформація);
-формування логіко-математичної компетентності дітей на заняттях із сенсорного та  логіко-математичного розвитку(наказ);
-математика –це цікаво чи важко?(доповідь вихователя);
-формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку(доповідь вихователя);
-вплив сімейного виховання на розвиток логіко-математичної компетентності дітей
(доповідь вихователя);
-роль дидактичних  засобів у формуванні логіко-математичної компетентності;(доповідь);
-«Найкращі цікавинки»-підсумок конкурсу на кращу гру з логіко-математичного розвитку


28.02

вихователь методист,
вихователі






Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.
Вивчення професійної діяльності педагогів за напрямами
	оцінювання діяльності педагога адміністрацією; 

оцінювання діяльності педагога колективом;
оцінювання діяльності педагога батьками.
До 28.02
АК, 
адміністрація

3.
Заслухати звіт вихователів  що атестується на педраді 


28.02
Завідувач, 
вихователь методист

Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження
1.
Виявлення рівня знань та навичок дітей 
6 р.ж. з української мови

З 11.02 по 15.02
вихователь-
методист

2.
Вивчення рівня дошкільної зрілості дітей
 6 р.ж.

До 29.02
практичний психолог


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Про стан раціональності та ефективності організації господарчо - побутової праці

Тематичний
Наказ
18.02-22.02
Завідувач, 
вихователь-
методист

2
Аналіз самоосвіти вихователів
Вибірковий
Співбесіда, зошит самоосвіти
11.02-15.02
Завідувач, 
вихователь-
методист

3
Аналіз роботи вихователів за інноваційними методиками
тематичний 
Рекомендації до педгодини 
04.02-06.02
Адміністрація, 
вихователі

4.
Стан гурткової роботи з декоративно-прикладного мистецтва

тематичний
Наказ
25.12-27.12
Завідувач, 
вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота
Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Залучити школярів до організації лялькового театру для дошкільників
2 п’ятниця кожного місяця
Вихователі 

Блок 4.2. Робота з батьками
1
Засідання батьківського комітету
11.02
Завідувач 

2
День відкритих дверей до Дня рідної мови 

19.02
вихователі

3
Батьківський всеобуч
22.02
вихователі
гр..2

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1
Муз розвага «Подорож по казках»
03.02
10.02
муз керівник

2
Ляльковий театр «Кривенька качечка»
17.02
24.02
муз керівник

3
Спортивне свято «Іграшки, спорт, здоров`я»
16.02

вихователі

4
Фізрозвага «Спритні та дужі»
21.02
28.02
вихователі

5.
День здоров`я
04.02
14.02
вихователі

Розділ 5. Робота  методичного  кабінету
1.
Оновити  одяг чергових
5.02
Вихователі

2.
Дотримання встановлених правил оформлення документів
12.02
Вихователь-
методист

3.
Придбати насіння для посадки городу
19.02
Вихователь-
методист

4
Поновити картотеку методичної літератури на групах
До 26.02
Вихователь-
методист

Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Придбання постільної  білизни

16.02
Завідувач 

2.
Перевірити правильність ведення документації матеріально-відповідальними особами

15.02
Завідувач 

3.
Перевірка стану протипожежної безпеки 
в ДНЗ

27.02
Завгосп 

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Нарада при завідувачі:
	про реалізацію плану заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
	Про виконання  ви мог щодо економії споживання води та електроенергії

Про стан проведення генерального прибирання приміщень ДНЗ.

04.02
Завідувач 

Блок 6.3.  Інструктажі






БЕРЕЗЕНЬ


Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін 
виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
Консультація:
- «Значення декоративно-прикладного мистецтва для розвитку творчий здібностей дітей старшого дошкільного віку»;
-«Національне виховання і навчання дошкільника»

10.03
Вихователелі

2
Колективний перегляд: 
заняття «День народження Марічки» мол.гр.
«Чари петриківки»ср.гр.
«Чарівні візерунки петриківського розпису»ст..гр

17.03
Радіонова Н.В.


3
Семінар-практикум: «Петриківські візерунки»:
-Петриківський розпис у сучасному дизайні;
-основні вимоги до композиції Петриківького розпису;
-головні елементи Петриківського розпису;
-техніки малювання

27.03
Вихователь-методист

4.
Конкурс «Кращий музичний куточок»»
з 29.03по 11.05
журі конкурсу

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
Засідання творчої групи
24.03
Творча група

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Опрацювати : «Експериментальна діяльність як засіб розвитку інженерного мислення»

До 16.03
Вихователі

Блок 2.4 Педагогічні ради





Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка

1.
Узагальнення результатів вивчення роботи педагогів, які атестуються

02.03

вихователь методист 

2.
Складання характеристик педагогів які атестуються

До 5.03
АК

3.
Проведення атестації педпрацівників
18.03
Голова АК

4
Ознайомлення пед. працівників з результатами атестації (протягом 3-х днів після засідання атестаційної комісії), видача атестаційних листів.

23.03
Секретар АК

Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1.
Результати роботи по формуванню у дітей навичок самообслуговування 
З 15.03 по 19.03
Вихователі, вихователь-
методист


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид 
конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Хронометраж занять із фізкультури
Оглядово оперативний
Інформація до виробничої наради
11.03
вихователь-
методист, 
медична 
сестра

2
Дотримання вимог рухового режиму та режиму дня

Оперативно-вибірковий
Інформація до наради
15.03-16.03
Завідувач, 
вихователь-
методист

3
Виконання рішень педради 
Оперативний 
Інформація до педради
19.03
Завідувач, 
вихователь-
методист

4
Стан та оснащення батьківських куточків

оперативний
Інформація до наради
19.03
Завідувач, 
вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота
Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1
Спільна виставка малюнків дітей старших груп та учнів перших класів з теми «Галерея сімейних портретів»

12.03
Вихователі 

Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Батьківський всеобуч
22.03
вихователі.


2
Консультація: «Патріотизм плекається в родині»

До 27.03
Вихователі

3
Групові батьківські збори дітей 3 р.ж. 
«Роль гри в розвитку дітей молодшого дошкільного віку»
-«Розвивальні ігри в дитячому садку: види, їх значення»(доповідь вихователя
-«Гра-головний засіб навчання і виховання дитини»(бесіда)
-Ознайомлення батьків з пам`яткою «Якщо дитина захворіла»
-Різне 

10.03
Вихователі, завідувач

4
Групові батьківські збори дітей 4 р.ж. 
«Чи треба дитину карати?» (доповідь педагога
	Ознайомлення з пам`яткою  «Покарання дитини: корисні поради»
«Як запобігти дитячій нервовості»
       (поради медиків)
- Різне

10.03
Вихователі, завідувач

5









6.
Групові батьківські збори дітей 5 р.ж. 
«Виховання етики спілкування у дітей середнього дошкільного віку»
	«Значення, зміст та основні напрямки роботи з формування комунікативних навичок у дітей»(доповідь вихователя)
	Проблема раціонального харчування дитини(бесіда)
	Різне


Групові батьківські збори дітей 6 р.ж. 
«Ми подорослішали на рік
-дискусія «Комунікативна дитина. Яка вона»
-пам’ятка для батьків «Розвиваємо почуття відповідальності»
-педагогічна скарбничка «Ми із книжкою дружимо»
-виховуємо майбутнього школяра: труднощі в опануванні знань(виступ психолога)
-Різне

10.03
Вихователі

6
Батьківський  всеобуч

29.03
вихователі



Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
День здоров’я
26.03


2
Свято «У мам сьогодні свято-жіночий світлий день»
01.03-05.03
вихователі,
музкерівник

3
Музрозвага «Будинок радості»
03.03
10.03
муз керівник

4
Музична розвага «Подарунки від Веснянки»»
17.03
24.03
муз керівник

5
Фізрозвага «Здоровим будь»
03.03
10.03
вихователі

6.
Фізрозвага «Мандрівка на острів здоров’я»

17.03
24.03
вихователі

7.
Екологічний тиждень

22.03-26.03
вихователі



Розділ 5. Робота  методичного  кабінету

1.
Скласти довідку результативності роботи з петриківського розпису

28.03
Вихователь-
методист

2.
Проаналізувати участь педагогів у роботі методичних об’єднань та наставників з молодими  вихователями

24.03
Вихователь-
методист


Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність

Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Покрити підлогу лінолеумом у гр..№8

30.03
Завідувач 

2.
Контроль за використанням дезінфікуючих засобів 

26.03
Завгосп 

3.
Комплектація вікових груп відповідно до віку дітей

28.03
Адміністрація

Блок 6.2. Загальні збори _коллективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Засідання ради дошкільного навчального закладу:
Підготовка проведення ремонтних робіт.

18.03
Завідувач 


2. 
Нарада при завідувачі. Про підготовку до проведення конференції «Звіт завідувача про результати роботи ДНЗ»

30.03
Завідувач 

Блок 6.3.  Інструктажі

1.
Інструктаж для батьків «Охорона життя і здоров`я дітей»

03.03
Вихователі


КВІТЕНЬ

Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін 
виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
КВК «Вміння спілкуватися-в щасті купатися»
12.04
Творча група

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
Майстер-клас «Писанкові фантазії»
21.04
Творча група 

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Взаємовідвідування з метою перегляду  ігрових осередків груп
09.04-23.04
Вихователі

Блок 2.4. Педагогічні ради
1. 
Система діяльності педагогів   з формування  передумов національно-патріотичної свідомості дошкільників засобами декоративно-прикладного мистецтва:
-виконання рішень попередньої педради;
система роботи педагогічного колективу з національно-патріотичного виховання дошкільників (доповідь)
	Свята та розваги як засіб патріотичного виховання(з досвіду роботи музичного керівника).
	робота з батьками по патріотичному вихованню дітей д/з (з досвіду роботи)
петриківський розпис у системі патріотичного виховання (виставка робіт з петриківського розпису)
	Рішення педагогічної ради

21.04
Завідувач ДНЗ, 
Вихователі, завуч

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.
Видання наказу «Про результати атестації» (протягом 5-ти днів після засідання атестаційної комісії)

до 20.04

Завідувач


2.
Ознайомлення під підпис працівників з наказом «Про результати атестації» та надання копії до бухгалтерії (протягом 3-х днів після видання наказу)
До 20.04
Секретар АК

3.
Підбиття підсумків атестації числові та текстові звіти, видання підсумкового наказу
20.04
Завідувач , вихователь методист

Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1
Підсумкова діагностика за програмою «Дитина у дошкільні роки»
19.04-30.04
Вихователі, вихователь методист


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1
Виконання рішень педради
Оперативний 
Інформація до педради
24.04
Вихователь-
методист

2
Організація та проведення тематичних розваг
Вибірковий 
Інформація до наради при завідувачі
До 15.04
Завідувач, вихователь-
методист

3
Робота педагогів із формування в дітей знань із ОБЖД
Оглядово-
оперативний
До виробничої наради, інформація
26.04-30.04
Завідувач, вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота

Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Зустріч сімей дітей старших груп з вчителями
16.04
Вихователі 

2
Ознайомлення батьків з Правилами приймання дітей до навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл) та розміщення їх у куточках для батьків
До 16.04
Вихователі 

Блок 4.2. Робота з батьками
1.
День відкритих дверей «На порозі школи» 
6 р.ж.
	Перегляд заняття «Подорож до королівства Грамоти». 

Пам’ятка «На порозі школи»;

16..04
Вихователі

психолог

2
Поради батькам «Спілкуйтесь вдома українською»
До 16.04
Вихователі

3
Випуск тематичної газети до Всесвітнього дня  авіації і космонавтики
До 08.04
Вихователі

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Муз розвага «В країні сміхопотамії»
17.04
24.04
муз керівник

2
Муз розвага за фольклорними мотивами  «За околицею»
03.04
10.04
муз керівник

3

День здоров’я
30.04
вихователі

4
Тиждень безпеки життєдіяльності

19.04-23.04
вихователі

5.
Конкурс дитячої творчості «Великодні дива»
28.04
вихователі


Розділ 5. Робота  методичного  кабінету

1.
Скласти план проведення «Тижня безпеки»
05.04
Вихователь-
методист

2.
Свято «До побачення,милий садок»
24-28.05
Вихователі,
музкерівник

3.
Скласти план підготовки до Дня відкритих дверей

24.04
Вихователь-
методист

4
Перевірити:
	Виконання рішень педагогічної ради;

Проведення фільтру дітей раннього віку.


18.04
19.04
Вихователь-
методист


Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність

Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Придбати акваріуми в гр.. № 8,  2

16.04
Завідувач 

2.
Провести моніторинг економного використання водо- та енергоресурсів

26.04
Завгосп 

3
Стан квітників, городів. Озеленення території

16.04
Завгосп

4
Використання і збереження інвентарю, стан поливної системи.

16.04
Завгосп

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.

Нарада при завідувачі
*Про підсумки атестаційного періоду педагогів ДНЗ.
*Про підготовку  та проведення тижня знань з безпеки життєдіяльності

*про профілактику кишкових захворювань та запобігання харчових отруєнь
*про етикет спілкування працівників з дітьми,батьками,колегами.

14.04

Завідувач


2.
Конференція «Звітування керівника ДНЗ про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» 
28.04
Завідувач 

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Рекомендації  для батьків «Правила поведінки дітей вдома під час відпустки дорослих»
протягом місяця
Вихователі 

ТРАВЕНЬ

Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін 
виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
Консультація «Вимоги безпеки до ігрових майданчиків»

10.05
Денисюк Л.В.

2

Ділова гра «Рухова активність-одна зі складових фізичного розвитку дошкільників»
17.05
вихователі


3.
Підведення підсумків конкурсу «Кращий музичний куточок»


до 18.05

журі конкурсу

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
Практикум «Ігри   на ділянці» 
     19.05
Березова Л.В., Гошко О.О.

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Взаємовідвідування вихователів щодо підготовки до літньої оздоровчої компанії 

19.05
Вихователі  

Блок 2.4 Педагогічні ради





Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.




Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1.
- Якість освітнього процесу та рівень сформованості життєвої компетентності вихованців усіх вікових груп;
- Участь педагогів у методичній роботі в продовж року;
- Ефективність взаємодії зі школою; 
- готовність груп до літнього оздоровчого періоду;
- Стан спортивного та ігрового обладнання на території ДНЗ.

До 28.05


До 24.05   

21.05
19.05

17.05
Вихователь-
методист, 
Завідувач


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Виконання  посадових обов’язків помічниками вихователів 
Вибірковий 
Інформація до виробничої наради
10.05-14.05
Завідувач, вихователь-
методист

2.
Стан ігрової діяльності у групах
Вибірковий 
Наказ до наради при завідувачі
17.05 -    21.05
Завідувач, вихователь-
методист

3.
Діагностика компетентності дітей за лініями Базового компоненту
Тематичний 
Наказ до міні-педради
До 28.05
Завідувач, вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота
Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Провести екскурсію до школи на останній дзвінок  

25.05
Вихователі 

2
Запросити першокласників на випускне свято «Прощавай дитячий садок»

07.05-11.05
Вихователі 

Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Залучення батьків до озеленення території ДНЗ «Зелена галявина»

Протягом місяця
Вихователі 

2
Організувати сумісні свята:  
	День матері «Величальна матері»;
	Міжнародний день музеїв;

Свято випускників «Прощавай дитячий садок».


07.05
18.05

20.05-24.05
Музкерівник, вихователі 

3
Опитування батьків щодо термінів оздоровлення дітей поза дошкільним закладом протягом літнього періоду

До 24.05
Вихователі

4
Консультаційний пункт для батьків з питань:
Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання (за результатами діагностики);
Організація прийому дітей до дошкільного закладу.

На протязі місяця 
Вихователі
Психолог 

5.
Анкетування батьків майбутніх першокласників

До 20.05
вихователі

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Весняний концерт-вистава «Як  Несміяну розсмішили»

05.05
12.05
муз керівник

2
Муз розвага «Подорож по казках»
19.05
26.05
муз керівник

3
Спортивні змагання з футболу «Веселі старти»

05.05
12.05
вихователі

4
Фіз.розвага «В різні ігри будемо грати»
19.05
26.05
вихователі

5
Свято «До побачення, милий садок»
24-28.05
Вихователі,
музкерівник

6
День здоров`я
14.05
вихователі


Розділ 5. Робота  методичного  кабінету

1.
Розробити рекомендації щодо проведення літнього  оздоровлення дітей

До 14.05
Адміністрація

2.
Скласти:
Взаємозаміну педагогів на час щорічних основних відпусток;
Зведення груп під час літнього оздоровчого періоду; 
Графік прийому дітей раннього віку до дошкільного закладу; 
Режим дня для усіх вікових груп на літній оздоровчий період;
План проведення свят та розваг на літній період. 


7.05

14.05

31.05

17.05

До 24.05
Адміністрація

3.
Методичні рекомендації:
Система загартування для дітей усіх вікових груп;
Організація рухової активності протягом дня; 
Значення питного режиму для збереження здоров’я дітей. 


До 17.05

21.05
До 24.05
Адміністрація

4
Оформити виставку «Літо, літечко!»

До 31.05
Адміністрація

5
Проаналізувати:
Виконання рішень педагогічної ради за рік; 
Виконання річних завдань.


26.05
26.05
Адміністрація

6
Підготувати: 
Інформацію про шестирічок, які залишаються у дошкільному закладі на наступний навчальний рік;
Попередню заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації.



20.05

До 20.05
Адміністрація



Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність

Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Контроль за виконанням посадових обов’язків всіх працівників ДНЗ
24.05
Завідувач 

2.
Ремонт обладнання на ігрових ділянках; прибирання території за ДНЗ; оформлення клумб

03.05
Завгосп 

3.
Оформити стенд для батьків «Міжнародний день сім’ї»

До  15.05
Завідувач 

4
Стан пісочниць

03.05
Завгосп

5
Стан ігрового та спортивного обладнання, їх безпечність. Розмітка на ігрових і спортивних майданчиках

10.05
Завгосп

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Виробнича нарада.   
*Про організацію літнього оздоровлення дітей.
*Про дотримання питного режиму.
*про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
*Про роботу закладу в літній оздоровчий період


27.05

Адміністрація 


2.
	Нарада при завідувачі «Підсумки діагностики рівня сформованості компетентності дітей» всіх вікових груп»



31.05
Вихователь-методист, вихователі

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Охорона життя та здоров’я дітей у літній період

25.05
Завідувач 








ЧЕРВЕНЬ

Розділ 2. Методична робота з кадрами.

№ з/п
З а х о д и
Термін виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності

1.
Семінар практикум «Ігри з піском у літній період»
	Соціально-екологічний напрямок роботи влітку;

Іграшки для ігор з піском та водою
	Заняття з пісочної терапії.


02.06
Вихователь-
методист

2.
Консультація «Методичні рекомендації щодо календарного планування та організації роботи з дітьми влітку протягом дня» 

02.06
Вихователь-
методист

3
Інші форми методичної роботи:
Режим дня на літній період 

03.06
Вихователь-
методист

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості

1.
Інтелектуальна розминка «Методика проведення творчого дня»

14.06
Вихователь-
методист 

2.
Конкурс-огляд на краще оформлення ігрового майданчика груп

5.06
Творча група 

Блок 2.3. Самоосвіта

1.
Поради «Робота з дітьми на городі» 

До 24.06
Вихователі

Блок 2.4 Педагогічні ради
1




Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.




Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1.










Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Організація питного режиму
попереджувальний
моніторинг
Медична сестра, вихователь-методист
03.06-7.06

2
Забезпечення рухового режиму дня
вибірковий
спостереження
вихователь-методист
10.06-14.06




Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота

Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
1.
Екскурсія до спортивного майданчика
 КЗО «СЗШ №74» ДМР
20.06
Завідувач

Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Оформлення виносного батьківського куточку:
	Профілактика сонячного та теплового удару;
	Профілактика кишкових інфекцій.

7.06
Медична сестра, завідувач 

2
Батьківські збори «Робота ДНЗ влітку»
12.06
Завідувач, 
вихователі

3
Оформити папки-пересувки «Літо -літечко»
07.06
вихователі

4
Консультація «Досліджуємо світ разом»
18.06
вихователі

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1
Свято «День захисту дітей»
03.06
Музичний керівник, 
вихователі

2
Екологічна розвага «У гості до природи»
До всесвітнього дня довкілля
04.06
Вихователі 

3
Розвага «Мама, тато, я – спортивна сім’я»  5-й р.ж.
22.06
Дімітрова Л.Г.

4
Розвага «Вій, вій вітерець» 3-й р.ж.
13.06
Вихователі

5
Всесвітній день вітру (пошуково-дослідницька діяльність)
14.06
Вихователі

6
Міжнародний олімпійський день змагання «Ми- чемпіони»
21.06
Вихователі

7
Сюжетно-рольова гра «Моряки» (до дня моряка)
24.06
Вихователі



Розділ 5. Робота  методичного  кабінету

1.
Перевести ДНЗ на літній режим роботи
03.06
Вихователь-
методист

2.
Оформити папку матеріалів на допомогу вихователям «Літо, літечко!»
04.06
Вихователь-
методист

3.
Огляд-конкур «Чудова корзина»
05.06
Вихователі 

4
Поповнити добірку методичних рекомендацій щодо проведення:
	Ходьба по траві босоніж;

«Хвилинки-здоровинки»;
	Сонячні та повітряні ванни.

До 10.06
Вихователь-
методист

5
Забезпечити умови для проведення ігор з піском
До 3.06
Вихователь-
методист

6
Підготувати аналітичну довідку про: 
	Підсумки методичної роботи у 2020-2021н.р;
	Стан готовності ДНЗ до літнього оздоровчого періоду.



10.06
3.06
Вихователь-
методист



Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність

Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Провести технічний огляд альтанок та спортивно - ігрових майданчиків
03.06
Завгосп

2.
Оновити «Доріжку здоров’я» 
До 05.06
завгосп

3.
Спланувати роботу колективу з проведення ремонтних робіт у приміщені та майданчиках ДНЗ
03.06
Завгосп 

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)

1.
Виробнича нарада:
Готовність колективу до роботи в літній оздоровчий період;
	Ознайомлення з наказом по ДНЗ «Організація та проведення літнього оздоровлення дітей».
11.06

Завідувач, председатіль ПК 

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Провести інструктажі
	Профілактика шлункових захворювань та харчових отруєнь;

Попередження дитячого травматизму;
Надання першої допомоги при сонячному та тепловому ударі. 
07.06
завідувач

ЛИПЕНЬ
Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін 
виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
Консультація «Ігри з піском як засіб зміцнення і збереження психічного та фізичного здоров’я дошкільників»
05.07
Вихователь 

2.
Відкриті покази: «Організація роботи дітей на квітнику»
10.07
Вихователь

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Відпрацювати статтю «Дитина і соціум»
До 17.07
Вихователі 

Блок 2.4 Педагогічні ради





Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
1.




Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження
1.
Виконання санітарно-гігієнічних норм 
З 15.07 по 19.07
Вихователь-
методист

2.
Виконання правил загартування
З 08.07 по 12.07
медична сестра, завідувач

3
Стан документації по огляду ділянок
18.07
Вихователь-
методист

4
Діагностична карта інноваційного потенціалу педагога
24.07
Вихователь-
методист


Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид конт-ролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Виконання правил ОБЖД при проведені прогулянки 
Оперативний 
інформація
15.07. -19.07
Вихователь-
методист

2
Методика проведення рухливих ігор 
вибірковий
спостереження
22.07- 26.07
Вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота

Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Поповнити ігровим матеріалом виносні корзини
До 12.07
БК

2
Участь батьків в озелененні майданчиків
03.07
БК

3
Консультація: «Профілактика харчових отруєнь»
22.07
Медична сестра, завідувач

4
Конкурс робіт батьків і дітей «Літо красне та прекрасне»
до25.07
вихователі

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Змагання «В країну Спортландію»
20.07
вихователі

2
Тиждень здоров’я: 
	«День сміливих жабок» - 3-й р.ж.;

«Всіх тат, мам запрошуємо в гості до нас» - 4-й р.ж.;
«Дінь чистюль» - 5-й р.ж.;
День туриста «Дихай літо вітерцем, на прогулянку ми їдемо» - 6-й р.ж.;
	Міжнародний день Дніпра (віртуальна екскурсія);
Міжнародний день тигра (діалог-подорож ) «По слідах тигра».

22.07
23.07

25.07
26.07


24.07

24.07
Вихователі 


Розділ 5. Робота  методичного  кабінету
1.
Скласти картотеку рухових, дидактичних, спортивних ігор з коротким  описом
До 17.07
Вихователь-
методист

2.
Виставка: «Екологічне виховання дітей влітку»
31.07
Методична рада

3
Надати методичну допомогу педагогам у проведенні свят, розваг
18.07
25.07
Вихователь-
методист

4
Підготувати аналітичну довідку про:
	Дотримання педагогами «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ»;

Ефективність загартування й оздоровлення дітей дошкільного віку.

22.07


26.07
Вихователь-
методист


Вихователь-
методист

Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Ремонт фізкультурно-спортивного майданчика
10.07
Завгосп 

2.
Провести ревізію існуючого обладнання та придбати новий спортивний інвентар 
26.07
Завідувач, завгосп 

Блок 6.2 Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Нарада при завідувачі. 
*Виконання правил гігієни при організації режимних  моментів.
*Про графік відпусток.
*про підготовку закладу до нового навчального року.
*про проходження медичних оглядів працівниками закладу
24.07
Завідувач 

Блок 6.3.  Інструктажі
СЕРПЕНЬ
Розділ 2. Методична робота з кадрами.
№ з/п
З а х о д и
Термін 
виконання
Відповідаль-ний 
Відмітка виконання
Блок 2.1. Підвищення педагогічної майстерності
1.
Опрацювати методичну літературу та програму згідно віку дітей
До 09.08
вихователі

2.
Консультації. «Як допомогти дитині в період адаптації»
11.08
Психолог 

3
Інші форми. Практикум «Літо-сприятлива пора для організації роботи з природним матеріалом»  
10.08
Творча група 

Блок 2.2. Удосконалення  професійної  творчості
1.
«Години творчого пошуку» (обмін досвідом роботи влітку)
10.08
Методична рада

2.
Колективний перегляд: «Організація пошуково-дослідницької діяльності дошкільників»
18.08
Вихователь-
методист

3.
Огляд - конкурс: «На кращу підготовку до нового навчального року»
26.08
Творча група

Блок 2.3. Самоосвіта
1.
Особливості організації дозвілля та розваг з дітьми різновікових груп 
До 12.08
вихователі

Блок 2.4 Педагогічні ради
1
Педрада: «Аналіз роботи педагогічного колективу за 2019-2020 н.р. та завдання у наступному 2020-2021н.р.»
	Аналіз роботи педагогічного колективу за 2019-2020 н.р.;

Нормативно методичне забезпечення організації освітнього процесу.;
	Обговорення і затвердження плану роботи КЗО «ДНЗ № 157» ДМР на 2020-2021 н.р.;.
30.08
Завідувач, Вихователь-
методист

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка
Блок 2.6. Діагностика, моніторінгові дослідження
1.




Розділ 3.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
№ з/п
Напрямки 
Контролю та його зміст
Вид 
Контролю
Форма підведення підсумків
Термін 
Відповідальний
Примітки 
1.
Проведення спортивних ігор та розваг
порівняльний
інформація
З 0.2-08 по 06.08
Завідувач, вихователь-
методист

2
Виконання внутрішнього трудового розпорядку помічниками вихователів
моніторинг
наказ
З 16.08 по 19.08
Завідувач, вихователь-
методист


Розділ 4. Організаційно – педагогічна  робота
Блок 4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами
Блок 4.2. Робота з батьками
1.
Консультація: «Розкажіть дітям про безпеку руху»(до міжнародногоДня світлофора)
05.08
Вихователі 

2
«День сімейного дозвілля»
11.08
Вихователі 

Блок 4.3. Загальні заходи для дітей
1.
Тиждень державності
16.08-20.08
Вихователі 

2
Тематичне заняття «До Дня незалежності України»
23.08
Вихователі 

3
Виставки дитячої творчості «!»
21.08
Вихователі 

4
Свято скакалки 
13.08
вихователі

5
Змагання: «Найкращий букет»
29.08
Вихователі 

6
День Державного Прапора України
23.08
Завідувач

Розділ 5. Робота  методичного  кабінету
1.
Добірка матеріалів по екологічному вихованню дітей (бесіди, прогулянки, спостереження, експерименти з живою та не живою природою, праця на ділянці та в квітнику)
05.08
Вихователь-
методист

2.
Оформлення виставки матеріалів з фольклору на допомогу вихователям 
16.08
Методична рада

3
Підготувати:
-План вивчення готовності ДНЗ до нового навчального року;
-Угоду про співпрацю та план взаємодії із СЗШ № 74;
-Довідку про підсумки літнього оздоровчого періоду.
До 27.08
Вихователь-
методист

Розділ  6.  Адміністративно – господарська діяльність
Блок 6.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини 
1.
Поповнити необхідне обладнання для ігор з лялькою
До 16.08
Завідувач 

2.
Доповнити обладнання для трудової діяльності дітей, ремонт атрибутів та лікування книжок
16.08
Завідувач 

Блок 6.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 
виробничі наради (3-4 на рік)
1.
Виробнича нарада: 
*Підсумки проведення літньої оздоровчої компанії та створення умов для виховання та навчання дітей у групах.
*Про виконання колективного договору між адміністрацією та ПК 
*Про додержання мовного режиму в освітньо-виховному процесі
30.08
Завідувач 

Блок 6.3.  Інструктажі
1.
Інструктаж з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально- виховного процесу
26.08
Завідувач 



