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І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 2
за 2016– 2017 навчальний рік
Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Законами
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указом Президента України
від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базовим компонентом
дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей
та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641),
Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарним регламентом
для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), наказом МОН України
«Про затвердження гранично допустимим навантаженням на дитину у
дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від
20.04.2015 № 446, програмами розвитку дитини дошкільного віку
«Українське дошкілля», програмою розвитку дітей від пренатального періоду
до 3-х років «Оберіг», парціальними освітніми програми, освітньо-виховний
процес у закладі здійснювався відповідно намічених пріоритетних напрямів,
а саме:
- впроваджувати основи соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного
віку через різні види діяльності;
- формувати активну життєву позицію щодо збереження та зміцнення
здоров’я дітей використовуючи здоров’язбережувальні технології;
- продовжити роботу над формуванням у дошкільників патріотичних
почуттів, загальнолюдських цінностей, особистісних якостей засобами
мистецької діяльності;
- використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час освітньовиховного процесу, спрямованих на професійне зростання творчої активності
педагога.
Мережа закладу становить 8 груп з них: 1 група переддошкільного віку,
2 групи молодшого дошкільного віку, 2 групи середнього дошкільного віку,
3 – старшого дошкільного віку.
Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними
кадрами з відповідною освітою. Освітньо-виховний процес забезпечують
18 педагогів: 1 – завідувач, 1 вихователь-методист, 12 – вихователів, 1 –
музичні керівники, 1 – практичний психолог, 1 – інструктор фізичної
культури, медичного персоналу – 1 працівник. Згідно штатного розпису
працює 22 працівника обслуговуючого персоналу.
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Чергову
атестацію
пройшли
педагоги
Ракицька
Людмила
Володимирівна, якій підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст
першої категорії»; Підлісна Злата Сергіївна присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст другої категорії».
На достатньому методичному рівні відбулися педагогічні ради з
використанням різноманітних інноваційних методів роботи з педагогічними
кадрами. Слід зазначити, що використання різноманітних форм методів
роботи при підготовці до педрад, сприяло реалізації поставлених завдань.
Згідно річного плану, протягом навчального року було проведено
теоретичний семінар: «Рухова активність – одна із складових фізичного
розвитку дошкільників» (жовтень), «Комп’ютерна грамотність дошкільників
– основа формування інформаційної культури майбутніх поколінь»
(грудень), інтерактивний семінар: «Інноваційні педагогічні технології в
роботі з дошкільниками» (травень), ділова гра: «Хай вогник творчості
яскраво сяє» (квітень), педагогічний практикум «Виховання патріотизму та
толерантності у контексті духовного розвитку особистості» (листопад) та
методичні години: «Державні документи в системі дошкільної освіти»,
«Використання інноваційних технологій в музичному вихованні
дошкільнят», «Соціальна і фінансова освіта дошкільників», «Формування
рухових навичок у дітей дошкільного віку», «Застосування казкотерапії, як
варіативної частини на занятті з фізичного виховання та оздоровлення
дошкільників», що сприяли підвищенню
професійної компетентності
педагогів.
Психологічною службою дошкільного закладу, практичним психологом
Полуніною Н.В. протягом року згідно річного плану проводилась робота з
дітьми і педагогічними працівниками. На основі психологічних обстежень
проводилась корекційна робота з дошкільнятами, з вихователями –
консультації, психолого-педагогічний семінар: «Тайм-менеджмент – шлях
підвищення успішності професійної діяльності» (вересень), тренінг
«Психологічне самопочуття вихователя» (січень), ділова гра: «Тест на
толерантність».
У січні 2017р., на виставку педагогічних інновацій та передового
педагогічного досвіду були представлені у наступних номінаціях: «Мовлення
дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному
довкіллі», «Навчальний посібник», «Мультимедійний посібник». Тематика та
зміст посібників відображають основні засади Державного стандарту
дошкільної освіти, виконання завдань програм «Українське дошкілля»,
«Впевнений старт», спеціальних та парціальних, актуальні питання щодо
розвитку дошкільної освіти. Відповідно наказу управління освіти і науки
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«Про підсумки проведення міської виставки педагогічних ідей та знахідок
дошкільних навчальних закладів»
від 01 березня 2017 року №48
нагороджено дипломом міського управління освіти і науки педагогів
Кульчицьку О.В. та Сєркову Т.В. за ІІІ місце в номінації «Фізичний
розвиток» та дипломами ХОІППО нагородженні педагоги Кульчицька О.В. (І
місце), Підлісна З.С. (ІІ місце), Сопільник Б.В. та Осадчук Л.О. (ІІ місце),
Сєркова Т.В. (ІІІ місце).
16 вересня 2016 році в місті Києві відбулася презентація інноваційної
освітньої програми для дитячих садків «Дошкільнятам — освіта для сталого
розвитку». Про сталий розвиток і виховання дітей розповіли авторирозробниці програми «Дошкільнятам — освіта для сталого розвитку» членкореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук Олена Пометун,
доктор педагогічних наук Наталія Гавриш.
26 вересня 2016 році дошкільний заклад прийняв участь у ІІІ
Регіональній науково-практичній конференції кафедри теорії та методик
дошкільної і початкової освіти КПНУ імені Івана Огієнка «Від творчого
педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з
дитиною». Музичний керівник Підлісна Злата Сергіївна провела для
студентів майстер-клас «Розвиток творчості дитини дошкільного віку
засобами музичного мистецтва».
31 жовтня 2016р. на базі ДНЗ №21 рамках роботи методичного
об’єднання вихователів груп раннього віку відбулося засідання динамічної
групи «Впевнений старт – компетентна й ефективна педагогічна діяльність» з
питання надання методичної допомоги вихователям-початківцям. Під час
зустрічі вихователь раннього віку Баліцька Л.М. поділилися з початківцями
родзинками з практики роботи щодо особливостей організації образотворчої
діяльності.
29 листопада 2016 році відбулася презентація плану розвитку
дошкільного закладу «Горизонт - 2020». В конкурсі прийняли участь молоді
педагоги Підлісна З.С., Сєркова Т.В. та Бубен О.І., члени асоціації «Нове
коло».
24 січня 2017 році проведено друге засідання міської творчої групи з
впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів програми
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Учасниками творчої групи
ознайомились із структурою, змістом і методикою реалізації освітньої
програми «Дошкільнята – освіта для сталого розвитку»; отримали практичні
поради та рекомендації з її впровадження у освітньо-виховний процес ДНЗ.
Сопільник Броніслава Володимирівна, керівник творчої групи, надала
історичну довідку з питань «Теорія і методика освіти для сталого розвитку
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дошкільнят», а учасники творчої групи прийняли участь у майстер-класі
«Техніка ручного виготовлення квітів для брошок з джинсової тканини
«Flower of denim», вихователь Стаднік Л. С.
03 лютого 2017 року відбулося ІІ методичне об’єднання вихователів
старших та підготовчих груп, де вихователь старшої «А» групи
Ракицька Л.В. виступила з доповіддю «Засоби формування первинного
економічного досвіду старшого дошкільника».
13 по 24 лютого 2017 року відбувся міський конкурс професійної
майстерності «Вихователь року». У даному конкурсі дошкільний навчальний
заклад представила вихователь першої категорії Кульчицька О.В. Конкурс
проходив у чотири етапи. Перший етап: (заочний) – оцінювання матеріалів
педагогічного портфоліо конкурсанта з описом власного досвіду,
авторськими розробками. Другий етап: презентація матеріалів з практики
роботи та тестування учасників конкурсу, де за сумою балів рішенням журі
визначили претендентів на участь у третьому та четвертому етапах Конкурсу.
Кульчицька О.В. стала дипломантом конкурсу.
21лютого та 10 травня 2017 року відбувся тренінг в ХОІППО
«Формування медіа інформаційної компетентності учасників освітнього
процесу ДНЗ», де вихователь-методист Осадчук Л.О. вивчала питання
модернізація освітнього процесу ДНЗ в умовах інформатизації освіти.
7 березня 2017р. вихованці ДНЗ долучилися до флешмобу «Кам'янець квітучий сад», прийнявши естафету від Світлани Старченко, начальника
управління освіти і науки Кам'янець-Подільської міської ради. Діти разом з
дорослими посадили фруктові дерева з впевненістю, що у майбутньому
будуть радувати своєю красою маленьких дошкільнят, батьків, працівників
дитячого садка та мешканців міста.
12 травня 2017 році проведено ІІІ засідання-тренінг «Теорія і методика
освіти для сталого розвитку в
ДНЗ» для педагогічних працівників
дошкільної освіти. Тренінг провели Гулько Олеся Віталіївна (старший
викладач дошкільної та початкової освіти, кандидат філософських наук
ХОІППО) та Романова Оксана Володимирівна (старший викладач дошкільної
та початкової освіти, кандидат психологічних наук ХОІППО). Учасники
тренінгу більш детальніше ознайомилися із поняттям «сталого розвитку»,
основними положеннями концепції сталого розвитку
та методикою
впровадження його у роботу педагогічного колективу.
01.06.2017р. відбувся конкурс на кращий український рушник серед ДНЗ
«Україна вишивана». Колектив ДНЗ №2 нагороджений Диплом Виконавчого
комітету Кам'янець – Подільської міської ради за ІІІ місце. І цього ж дня
переможцем фотоконкурсу «Дитяча посмішка» дошкільник середньої «А»
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групи Філатов Владислав (вихователь Власюк М.В.) нагороджений
Дипломом Виконавчого комітету Кам'янець – Подільської міської ради за І
місце.
Конкурси та виставки, проведені протягом цього навчального року –
«Карнавал ялинкових прикрас» (конкурс на кращу новорічну іграшку)
(грудень), «Краще зимове віконечко» (грудень), «Жовтобагряні барви осені»
(поробки) – жовтень, «Моя країна – Україна» (колективні творчі роботи) –
листопад, Новорічно-різдвяні композиції «Зимовий вернісаж» (грудень), «Ой,
весела в нас зима!» (снігові фігури) – лютий, «Великодня писанка» (квітень),
акція «Допоможи птахам взимку» (грудень) – показали позитивну динаміку у
розкритті креативного потенціалу вихователів і батьків та дітей.
З метою розвитку творчих здібностей дітей в цьому навчальному році
працювали гуртки: «Рідне слово» (керівник Ракицька Л.В.), «Диво калинове»
(вокальний спів, керівник Підлісна З.С.), «Здоров’ятко» (йога для малят,
керівник Сосула Д.С.), «Умілі руку» (керівник Кульчицька О.В.), «Шахова
корона» (керівник Сєркова Т.В.), «Казковий дивосвіт» (театралізована
діяльність Соболевська Л.М.) та гуртки з додатковими освітніми послугами:
хореографія «Грація» (керівник Підлісна З.С.), підготовки дитини до школи
(керівник Слободянюк М.В.) та художньо-естетичний розвиток «Палітра
барв» (керівник Кудряшова О.В.).
На щорічному творчому конкурсі «На кращу ялинкову прикрасу» на
приз міського голови проведеного в грудні 2016 року, вихованка старшої «А»
групи Верба Соломія отримала І місце в номінації «Новорічна композиція».
Відповідно листа Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації від 20.02.2017 р. № 435-41/2017 про проведення X
Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Водаджерело життя» з 21 по 28 лютого проходив конкурс серед дошкільних
закладів. В номінації художня робота на картоні в техніці колажу «Життя в
воді» вихованець старшої В групи Сирніков Андрій здобув ІІІ місце.
Співпраця ДНЗ №2 та ЗОШ №10 велась на належному рівні , відповідно
до плану «Наступність у роботі ДНЗ№ 2 та ЗОШ№10». Реалізація
наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності
дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного
життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну,
фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення,
прищеплення елементарних навчальних умінь. Для реалізації цих
завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу,
майбутнє навчання в ній.
Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських
зборів у старших дошкільних групах. Педагогічним колективом закладу
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проведена робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною
освітою.
Адміністрація закладу працює відповідно Закону України «Про охорону
праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними
документами щодо охорони праці носять системний характер.
Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться робота щодо
створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму
учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення
безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого
травматизму.
Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання
дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у
системі здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать
записи у дитячих медичних картках. Медичний кабінет оснащений
необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної
допомоги.
Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з
організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за
№298/227.
Харчування дітей в ДНЗ у 2016-2017 н.р. здійснювалася з розрахунку
60% вартості харчування в день за дні відвідування дитиною садка: ясельні
групи - 10,80 грн. та дошкільні групи - 15 грн..
Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової
групи.
Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має
необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною
водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться
в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації.
Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.
Разом з тим у цьому році харчоблок дооснащено новим обладнанням:
холодильником, бойлером, електричною плитою, які отримано в дарунок від
народного депутата Володимира Мельниченка та міського голови Михайла
Сімашкевича. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих
засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.
З боку завідувача та старшої медичної сестри протягом року
здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних
умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та
оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю
приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримувалися технології
приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та
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продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними
документами.
При періодичних перевірках групового персоналу по санітарному стану
приміщень та режимних моментах в групах, значних порушень не було
виявлено.
Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2016-2017 навчального
року, обговорювалися
та вирішувалися на батьківських зборах,
конференціях.
Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота,
зокрема:
- чітке дотримання режиму;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
- організація фізичного виховання;
- систематичне щеплення дітей;
- проведення загартовуючих процедур;
- дотримання відповідної температури повітря в групових та спальних
кімнатах в зимовий період.
Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших
вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків у системі
тематичних перевірок із вирішення завдань річного плану щоразу були
питання оцінки роботи колективу та пропозиції з удосконалення їх
діяльності. висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педрадах і
враховувалися у подальшій роботі. Поряд із традиційною системою
відкритих показів для батьків свят, розваг, занять простежується тенденція до
використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті
методичні заходи, їх участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє
підвищенню рейтингової оцінки дитсадка серед родин наших вихованців.
Робота з громадськістю є невід’ємною частиною організаційнопедагогічної роботи. Співпраця з ЕНЦУМом: організація екскурсій, спільних
свят та розваг, дає плідні результати у формуванні в дітей екологічної
грамотності, знань про флору і фауну Поділля.
З метою впровадження інформаційних технологій в освітньо-виховний
процес, забезпечення переходу на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за
якістю освітньої діяльності в дошкільному закладі працює сайт
(kampod.dnz2@jimdo.com).
Виходячи з аналізу освітньо-методичної роботи у 2016 – 2017
навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку
дошкільного закладу, педагогічний колектив визначає пріоритетні
завдання на 2017 – 2018 навчальний рік.
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ІІ. Завдання на 2017 – 2018 н.р.:
продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання
дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовноморальних якостей, емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного
віку до рідного краю, Батьківщини;
удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання
через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури;
формувати навички трудового виховання як засобу ранньої соціалізації
дітей дошкільного віку;
забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі
дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення
єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий
розвиток дітей в мовах освітньої реформи «Нова українська школа».
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ІІІ. Методична робота з кадрами
№
п/п

1.

Зміст роботи

Термін виконання

Педагогічні ради:
1.«Пріоритетні завдання
дошкільного
навчального
закладу на 2017 – 2018 н.р.
та підсумки роботи
за 2016 – 2017 н.р.»
1.Підсумки
роботи
30.08.2017р.
дошкільного
навчального
закладу за 2016 –2017 н. р.
2.Затвердження
плану
роботи
дошкільного
навчального закладу на 2017
– 2018 н. р.
2. «Трудове виховання - 22.11.2017р.
цілеспрямований
процес
формування
практичних
економічних
умінь
і
навичок
у
дітей
дошкільного віку»
Виконання
попередньої
30.08.2017р.

Відповідальні

Сопільник Б.В.,
завідувач ДНЗ

Сопільник Б.В.

рішень
педради від

1. Пріоритетні завдання
трудового
виховання
дошкільників
2. Трудове виховання як
важливий засіб ранньої
соціалізації
дітей
дошкільного віку (довідка за
результатами тематичного
контролю)
3.«Формування здорового
способу життя, міцних
рухових
навичок
та
розвиток фізичних якостей
–
передумова
цілісної
дитячої особистості»
Виконання
рішень
попередньої педради від

21.02.2018р.
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Сопільник Б.В.

Відмітка про
виконання

2.

3.

4.

5.
6.

22.11.2017р.
1.Рухова активність – одна із
складових
фізичного
розвитку дошкільників
2.Використання елементів
спорту у фізкультурнооздоровчій роботі
(довідка за результатами
тематичного контролю)
4.«Формування життєвої
компетенції
дітей
старшого
дошкільного
віку»
Виконання рішень педради
від 21.02.2018р.
1.Про
основні
критерії
формування
життєвої
компетенції дошкільників та
найважливіші
компоненти
психологічної
готовності
дитини
до
шкільного
навчання
2.Затвердження
плану
роботи ДНЗ №2 на літній
оздоровчий період 2018 року
Педагогічний
практикум
«Формування національної
свідомості,
патріотичних
почуттів у дітей дошкільного
віку»
Семінар-тренінг:
«Спостережливий
вихователь – який він?»
Ділова
гра:
«Крок
у
майбутнє – через сталий
стиль життя»
Психолого-педагогічний
семінар:
«Комунікативна
толерантність педагога»
Ділова гра: «Формування
«педагогічного мінімуму»
для батьків»

16.05.2018р.

Сопільник Б.В.

17.01.2018р.

Осадчук Л.О.

18.04.2018р.

Осадчук Л.О.

18.10.2017р.

Осадчук Л.О.

16.11.2017р.

Осадчук Л.О.

28.02.2018р.

Осадчук Л.О.
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7.

8.

9.

10.

11.

Тренінг:
«Вирішення
конфліктів»
Методичні години
1. Нова школа простір освіти
для сучасних українців
2.
Дитячі
ігри
очима
дорослих, або навчаємо
педагогів бути активними
учасниками дитячої гри
3.Формуємо
життєву
компетентність
дошкільників
під
час
інтегрованих занять
3. Дбаємо про найміцніше
або Дні здоров’я в ДНЗ
4. Формування лідерських
якостей
у дошкільників
через діалог у процесі
активізуального спілкування
Самоосвіта
1.Складання
та
затвердження
планів
самоосвітньої роботи
2.Визначити
участь
педагогів
у
міських
методичних об’єднаннях
Тиждень
педагогічної
майстерності
Атестаційний марафон
Тематичні заходи:
1.День знань «Європа – наш
вибір»
2.Тиждень фізичної культури
і спорту
3.Педагогічний
тиждень
присвячений Дню дошкілля
4.Міжнародний день миру
5.Міжнародний день
толерантності
6.Тиждень Конвенції ООН
про права дитини «Кожна
дитина має право»

03.04.2018р.

Осадчук Л.О.

13.09. 2017р.

Осадчук Л.О.

25.10 2017р.

Осадчук Л.О.

20.12. 2017р.

Осадчук Л.О.

14.02.2018р.

Осадчук Л.О.

21.03.2018р.

Осадчук Л.О.

12.09. 2017р.

Осадчук Л.О.

Згідно плану
управління
освіти
05 – 09. 02.
2018 р.

Осадчук Л.О.

01.09.2017р.
06 – 12. 09.
2017р.
14 – 19. 09.
2017р.
21.09.2017р.
16.11. 2017р.
04 – 08.12.
2017 р.
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Вихователі
Осадчук Л.О.

7.День Соборності України
22.01.2017р.
8.Міжнародний день рідної 21.02.2018р.
мови
9.Літературний тиждень до 05 – 09. 03.
Дня
народження
2018р.
Т.Г.Шевченка
10.Тиждень
театрального 26 – 30.03.
мистецтва
2018р.
11.День
української 17.05.2018р.
вишиванки
16 – 20.10.
Тиждень безпеки:
2017р.
12.«Увага! Діти на дорозі!»
13.«Щоб вогонь не завдав 19 – 23.02.
біди, будь обережним з ним
2018р.
завжди!»
(Тиждень
протипожежної безпеки)
14.«Тиждень
цивільного 23 – 27.04.
захисту та тиждень знань з
2018р.
основ
безпеки
життєдіяльності дітей»
Консультації для педагогів:
1.«Інноваційні технології в 11.10.2017р.
дитячому садку: дидактичні
ігри засобами LEGO»
2.«Інтелектуальний розвиток 08.11.2017р.
старших дошкільників у
формуванні
елементарних
математичних уявлень»
3.«Пластилінографія:
нові 12.12.2017р.
техніки»
4.«Едьютеймент: навчання 10.01.2018р.
12. як розвага»
5.«Здоров’язбережувальне
07.02.2018р.
середовище: яким воно має
бути»
6.«Виховуємо в дітях добро» 28.03.2018р.
7.«Сторітелінг:
мистецтво 25.04.2018р.
розповідання
або
як
зацікавити й мотивувати
дітей»
8.«Допоможімо
дитині 23.05.2018р.
соціалізуватися в дорослодитячому співтоваристві»
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Осадчук Л.О.

Колективний перегляд
1.Інтегроване заняття для 02.11.2017р.
дітей старшого дошкільного
віку
з
пріоритетом
пізнавального, мовленнєвого
та
художньо-естетичного
«Осіння
13. розвитку
прогулянка до лісу»
2.Інтегроване заняття для 07.12.2017р.
дітей старшого дошкільного
віку
з
пріоритетом
пізнавального, мовленнєвого
та
художньо-естетичного
розвитку «Збережемо тепло»
Підготовка та проведення
атестації
педагогічних
працівників
1.Ознайомити
колектив
з
До
наказом
«Про
створення 20.09.2017р.
атестаційної комісії»
До
2.Прийом заяв від педагогічних
20.09.2017р.
працівників для проведення
14. атестації
3.Розгляд
поданих
заяв, 19.10. 2017 р.
затвердження
графіку
проведення атестації
До
4.Ознайомити
колектив
з
19.10.2017р.
наказом
«Про
атестацію
педагогічних працівників»
До
5.Затвердити
списки
вихователів,
що
будуть 19.10.2017р.
атестуватися у 2017 році
До
6.Ознайомити з умовами,
19.10.2017
р.
принципами,
Типовим
положенням про атестацію
педагогічних
працівників
України
До
7.Завершити вивчення роботи
педагогів
і
оформити 15.03.2018р.
атестаційні листи
До 01.04.
8.Провести
підсумкове
2018 р.
засідання атестаційної комісії у
дошкільному
навчальному
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Соболевська
Л.М.

Кульчицька
О.В.

Сопільник Б.В.
Сопільник Б.В.
Сопільник Б.В.
Сопільник Б.В.
Сопільник Б.В.
Осадчук Л.О.

атестаційна
комісія
Сопільник Б.В.

закладі
9.На
підставі
рішень За графіком
атестаційної комісії видати
наказ «Про результати атестації
педагогічних працівників у
2017 році»
До 08.09.
10.Організувати та призначити
2017р.
наставників
для
молодих
педагогів
11.«Мій
педагогічний
Березень,
досвід!»
(виставка
2018р.
узагальнених
матеріалів,
педагогів, що атестуються),
(ширми, папки, брошури)
Організувати і провести
заходи для педагогів:
До
1.«Фестиваль
педагогічних
22.11.2017р.
надбань» (конкурс презентація
робіт вихователів)
Грудень
2.Взяти участь у виставці
педагогічних ідей та знахідок
«Освіта міста Кам’янецьПодільському
на
шляхах
реформування»
14.02.
3.Конкурс-огляд на краще
2018р.
облаштування спортивного
15. осередку в груповій кімнаті
5.Участь молодих педагогів
«Нове коло»:
-конкурс проектів «Сучасні 04.12. 2017р.
технології для партнерської
взаємодії з батьківською
громадою»
6.Взяти участь у міському
20.01конкурсі
педагогічної
02.02.
майстерності
«Кращий
2018р.
практичний психолог ДНЗ»
7.Взяти участь у творчому Квітень,
конкурсі «Я і вихователь»
2018 р.
Організувати та провести
заходи для дітей:
1.«Карнавал
ялинкових
04 – 08.
16. прикрас» (конкурс на кращу
12.2017р.
новорічну іграшку)
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Сопільник Б.В.

Сопільник Б.В.
Сопільник Б.В.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

2.«Краще зимове віконечко»
3.Участь
дошкільнят
в
міському творчому конкурсі
українського
народного
танцю
«Мистецькі
намистинки»
4.Участь
дошкільнят
спортивних
змагання
Маленькі олімпійці»
Провести
акції
та
виставки:
17. 1.«Жовтобагряні
барви
осені»
2.«Моя країна – Україна»
(колективні творчі роботи)
3.Новорічно-різдвяні
композиції
«Зимовий
вернісаж»
4.Снігові фігури «Ой, весела
в нас зима!»
5. «Великодня писанка»
6.Акція «Допоможи птахам
взимку»
Діагностування,
моніторингові дослідження
18. 1.Провести
анкетування
молодих вихователів
2.Провести
моніторинг
якості дошкільної освіти:
кваліметричний підхід до
оцінки
розвитку дитини
старшого дошкільного віку
3.Провести діагностування
професійної
підготовки
педагогів,
вивчення
їх
педагогічних запитів

15.12.2017р.
Березень,
2018р.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Травень,
2018 р.

Осадчук Л.О.

23 – 27.
10.2017р.
16.01.2018р.

Осадчук Л.О.

25 – 29.
12.2017р.

Осадчук Л.О.

07.02. 2018р.

Осадчук Л.О.

12.04.2017р.
01.12.2017р.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

До
08.09.2017р.
04.09-31.10.
2017р.
02.04-25.05.
2018р.

Осадчук Л.О.

До
16.05.2018 р.

Осадчук Л.О.
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Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

ІУ. Робота методичного кабінету
№
з/
п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Зміст роботи

Дата
проведен
ня

Скласти розподіл організації
До 01.09.
навчально-пізнавальної діяльності
2017р.
на 2017-2018 навчальний рік
Розробити режим дня для кожної До 01.09.
вікової групи
2017р.
Поновити
інформацію
на
До 01.09.
інформаційному
стенді
2017р.
«Педагогічний вісник»
Скласти план роботи пункту
До 01.09.
пренатальної
педагогіки
2017р.
«Взаємодія»
Скласти електронну картотеку,
1 раз в
анотації до новинок методичної
місяць
літератури
Скласти
перспективний
план
До 20.09.
проходження
атестації
2017р.
педагогічних працівників
Забезпечити участь у проходженні
згідно
курсів кваліфікації при ХОІППО
графіка
педагогічних працівників
Організувати роботу творчої
За окремим
групи:
«Streem
–
освіта
планом
дошкільнят: виховуємо культуру
інженерного мислення»
Здійснити
передплату Листопад,
періодичних видань на 2018р.
2017 р.
Висвітлювати інформацію для
батьків по дотриманню принципів
Протягом
наступності, єдності вимог в
року
дошкільному закладі і в родині на
сайті дошкільного закладу
Систематизувати документацію в Щовівтор
методичному кабінеті
ка
Оформити
портфоліо
До
вихователів, що атестуються
20.02.2018р.
17

Відповідаль
ний

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Полуніна Н.В.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Відмітка
про
виконання

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

Здійснити методичний супровід
До
посібників
на
виставку
22.11.2017 р.
педагогічних ідей та знахідок
Проводити тематичні огляди
Кожен
новинок методичної літератури
вівторок
«Творчий пошук»
Систематизувати матеріали по
До
атестації
педагогічних 15.03.2018 р.
працівників
Підготувати звіт про методичну
До
роботу
16.05.2018 р.
Скласти план роботи на літній
До
період
16.05.
2018р.
Розробити
заходи
до 11.09.2017р.
Всеукраїнського «Дня Дошкілля»
Підготувати
методичні 17.10.2017р.
рекомендації:
обладнання
куточків
з
патріотичного
виховання
у
вікових групах: основні вимоги;
- організація дитячих свят в ДНЗ
Підготувати матеріали проекту До 04.12.
«Сучасні
технології
для
2017р.
партнерської
взаємодії
з
батьківською громадою»
Підготувати матеріали конкурсу До 20.01.
педагогічної
майстерності
2018р.
«Кращий практичний психолог
ДНЗ»
Організувати дітей щодо участь у Березень,
конкурсі українського народного
2018р.
танцю «Мистецькі намистинки»
Підготувати матеріали творчого Квітень,
конкурсу «Я і вихователь»
2018р.
Організувати дітей щодо участь у Травень,
спортивних змаганнях «Маленькі
2018р.
олімпійці»
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Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.

Осадчук Л.О.
Осадчук Л.О.

У. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
Вид
контро
Питання контролю
-лю
освітнього
Ком- Організація
пле процесу в старшій «Б»
ксний групі
«Трудове виховання як
важливий засіб ранньої
соціалізації
дітей
віку
та
Темати дошкільного
чний формування їх практичних
економічних
умінь
і
навичок» (старші «А»,
«В» групи)
«Здійснення
індивідуального
підходу
для
формування
рухових
і
фізичних
Темати навичок
чний якостей дошкільників на
заняттях
з
фізичної
культури» (середні
«А», «Б» групи )
Дотримання структури та
вимог щодо прогулянки з
Вибір- дітьми ІІ молодших груп
ко вий дошкільного віку;
Організація
проведення
ранкової
гімнастики
(старший дошкільний вік)
Готовність педагога до
робочого дня та ранкового
прийому дітей
Дотримання вимог щодо
Опера- ведення
ділової
тивний документації вихова-теля,
музичного
керів-ника,
інструктора з фізичної
культури,
практичного
психолога
Виявлення готовності дітей
Підсум старших груп до навчання
ковий у школі

Дата
17-19.01.
2017р.

07-12.11.
2016р.

12-16.02.
2018р.

Відповідальні

Форма
узагаль
нення

Сопільник
Б.В

наказ

Сопільник
Б.В

наказ

Сопільник
Б.В

наказ

15.03.
2018р.

Сопільник
Б.В.

довідка

31.10.
2017р.
за
потребою

Сопільник

довідка

Сопільник
Б.В.

наказ

1 р. кв.

Сопільник
Б.В.

наказ

16.05.
2018р.

Полуніна
Н.В.
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довідка

Примітка

УІ. Організаційно-педагогічна робота
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Дата
проведен
ня

Зміст роботи
Робота з батьками
Провести:
- анкетування батьків вивчення
статусу родин та їх виховного
потенціалу;
- облік дітей дошкільного віку
закріпленого району, які не
відвідують дошкільний заклад;
-здійснення
соціальнопедагогічного патронату
Скласти перспективний план
роботи з батьками по групах
Провести
загальносадові
батьківські збори:
1.«Перспективи та завдання
розвитку ДНЗ на 2017-2018
навчальний рік»
2.«Національно-патріотичне
виховання дошкільників»
Провести групові батьківські
збори:
Група раннього віку:
1.«До
дитячого
садка
із
задоволенням»
2.«Особистісний розвиток дітей
– спільна справа батьків та
педагогів»
Групи молодшого дошкільного
віку:
1.«Дитячий садочок – дім добра
та любові»
2.«Виховання
любові
до
Батьківщини через любов до
родини та рідного краю»
Групи середнього дошкільного
віку:
1.«Виховання самостійності і
20

Вересень

Відповіда
льний

Осадчук Л.О.

До
Осадчук Л.О.
04.09.2017р.

31.10.2017р.

25.05.2018р.

14.09.207р.
19.04.2018р.

Сопільник
Б.В.
Сопільник
Б.В.

Петрунчак
І.І.
Баліцька
Л.М.

Слободянюк
М.В.
15.09.2017р.
Ракицька
Л.В., Бубен
О.І.
20.04.2018р.
Кудряшова
О.В.
Кудряшова
О.В.
18.09.2017р. Дьоміна Н.І.

Відміт
ка
про
виконан
ня

культури поведінки у дітей»
2.«Плекаємо сімейні традиції.
Повага до людей – любов до
України»
Групи старшого дошкільного
віку:
1.«Мовленнєвий
портрет
п’ятирічної дитини»
2.«Роль сім’ї у підготовці
дитини до шкільного навчання»

5.

6.

7.

8.

10.

05.10.2017р.

Кульчицька
О.В.,
26.09.2017р. Соболевська
Л.М.,
03.10.2017р.
Власюк
24.04.2018р.
М.В., Бубен
О.І., Сєркова
Т.В.

Ознайомити
батьків
з
нормативними документами з
До
питань підготовки дітей до 19.09.2017р.
школи
Провести день довіри батьків
(індивідуальні
зустрічі
з
завідуючем,
вихователем- Протягом
методистом, лікарем, старшою
року
медсестрою)
Організувати відвідування на
За графіком
дому вихованців
Провести день відкритих
дверей для батьків:
19.10.2017р.
1. «Цікаве в дитсадку життя:
щодня нові тут відкриття»
2. «Творчість – прекрасний 20.02.2018р.
засіб для розвитку особистості»
3. «Готуємось до шкільного
навчання»

9.

Стаднік Л.С.
23.04.2018р. Сєркова Т.В.

11.05.2018р.

Семінар-практикум для батьків 26.04.2018р.
«Готовність
до
шкільного
навчання
дітей
старшого
дошкільного віку»
Тренінг
«Економія 08.02.2018р.
електроенергії – справа всіх і
кожного»
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Вихователі
старшої
групи
Сопільник
Б.В.,
Осадчук
Л.О.,
Ковальчук
А.І.
Вихователі
Вихователі
всіх вікових
груп
Вихователі
всіх вікових
груп
Вихователі
старших
груп
Полуніна
Н.В.
Кульчицька
О.В.

УІІ. Робота медичного кабінету
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст роботи

Термін
виконання

До
Організаційна робота:
1.Оформити листки здоров'я
01.09.2017р.
2.Перевірити
До
відповідність
дитячих 01.09.2017р.
меблів
антропометричним
даним
3.Проводити засідання ради по
Щоквархарчуванню
відповідно
до
тально
плану
4.Брати участь в педрадах, на
Згідно
які
виносяться
річного
питання оздоровлення
і
плану
фізичного виховання дітей
5.Проводити
аналіз щомісяця
захворюваності дітей ДНЗ з
висвітленням
на екрані
захворювання та обговоренням
на нараді при завідуючій
1 раз на рік
Лікувально-профілактична
робота:
Забезпечити проведення огляду
дітей
лікарямиспеціалістами
Забезпечити
своєчасне Протягом
проходження
медичного
року
обстеження працівників ДНЗ
Перевірка якості приготовленої Постійно
їжі та ведення за формою
бракеражного журналу
Контроль за зберіганням і Постійно
термінами реалізації продуктів,
що швидко псуються
Контроль за харчуванням дітей
та
дотриманням
методики
проведення цього процесу
Контроль
за
наповненістю
необхідними
ліками
та
медичними
інструментами

Відповідаль
ні
медична
сестра
медична
сестра
Сопільник
Б.В.
медична
сестра
медична
сестра

медична
сестра

медична
сестра
медична
сестра
медична
сестра

Постійно

медична
сестра

Постійно

медична
сестра
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Відмітки
про
виконання

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

аптеки
Складання перспективного і Постійно
щоденного меню-розкладу
До
Протиепідемічна робота:
Скласти
річний
план 28.12.2017р.
профілактичних щеплень на
2018 рік і зробити аналіз
щеплень за 2017 рік
Контроль за прийомом дітей у Постійно
групах
Контроль
за
санітарно- Протягом
гігієнічним
та
хлорним
року
режимом згідно з інструкцією
Постійний
контроль
за Протягом
зберігання та використання
року
дезінфекційних
і
миючих
засобів
Здійснювати
контроль:
за Постійно
санітарним станом приміщень
та
ігрових
майданчиків;
своєчасною зміною постільної
білизни, рушників, серветок;
виконанням
співробітниками
правил особистої гігієни
Контроль
за
повітряно- Щоденно
температурним
режимом,
аерацією приміщень
Санітарно-просвітницька
робота
Провести
консультацію
для
технічних
працівників
«Заходи 31.01.2018р.
профілактики
ротовірусної
інфекції в ДНЗ»
Систематично
здійснювати Протягом
медико-педагогічний контроль
року
за
станом
фізкультурнооздоровчої
роботи
з
дошкільниками
Проводити звіт перед батьками Щокварталь
про
стан
харчування
та
но
результативність фізкультурнооздоровчої роботи в ДНЗ
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медична
сестра
медична
сестра

медична
сестра
медична
сестра
медична
сестра
медична
сестра

медична
сестра

медична
сестра

медична
сестра

медична
сестра

18.
19.

20.

21.

22.

Консультація для вихователів
«Зелень в дитячому раціоні»
Консультація для помічників
вихователів «Мило – основний
засіб особистої гігієни»
Провести засідання круглого
столу з батьками:
1.«Як обрати теплий та зручний
одяг, взуття для дитини»
2.«Весняний раціон для дитини»
3.«Раціональне харчування для
імунітету дитини»
Профілактика травматизму:
Забезпечити дотримання вимог
щодо
охорони
життя
та
здоров'я дітей, попередження
дитячого
травматизму,
дотримання умов для безпечної
життєдіяльності
дітей
в
дитячому садку
Проаналізувати випадки травм
та запобігати їх повторення

14.12.2017р.
11.01.2018р.

медична
сестра
медична
сестра
медична
сестра

27.11.2017р.
28.02.2018р.
17.04.2018р.
Постійно

медична
сестра

На
виробничих
нарадах

медична
сестра
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УІІІ. Адміністративно-господарська діяльність
№
п/п
1

Зміст роботи
Здійснити комплектування
груп відповідно віку дітей

Дата
проведен
ня

Відповідаль
ний

До 01.09.
2017р.

Сопільник Б.В.

Перевірити готовність груп
До 01.09.
до нового навчального року
2017р.
Провести
перевірку
До
3 готовності
закладу
до
01.10.2017р.
осінньо-зимового періоду
Провести
інвентаризацію
Згідно
4 майна дошкільного закладу
наказу
УОіН
Перевірити
роботу
комірника
щодо
своєчасного
завезення,
4.1 збереження
продуктів Щомісяця
харчування,
додержання
строків реалізації, вхідного
контролю якості продуктів
Вивірити роботу кухарів:
-закладку
продуктів
харчування;
-якість приготування страв;
-технологію приготування
страв;
-норми видачі порцій на
4.2
Щомісяця
групи;
-дотримання
санітарногігієнічних
вимог
при
обробці
продуктів
харчування;
-виконання інструкції з ТБ і
ОП
Скорегувати
роботу
завгоспа щодо:
-економічного
4.3 використання миючих та Щомісяця
чистячих засобів;
-за своєчасним ремонтом
меблів та сантехнічного
2

25

Сопільник Б.В.
Сопільник Б.В.
Костюк М.В.

Сопільник Б.В.

Сопільник Б.В.

Сопільник Б.В.

Відмітка
про
виконання

обладнання;
-за виконанням режиму До 04.09.
економії
води
та
2017р.
електроенергії,
тепла
(згідно з лімітом);
-своєчасної
підготовки До 01.10.
системи опалення;
2017р.
-здійснення вимірів опору До 17.05.
ізоляції електрообладнання;
2018р.
-виконання профілактичних
робіт у системі вентиляції;
До
-перевірки
стану 01.09.2017р.
електрообладнання
та
електропроводки;
До
-своєчасне завезення піску 01.09.2017р.
(для посипання доріжок
узимку)
Жовтень
Перевірити
роботу
медичної сестри:
-ведення
бракеражної
документації;
-ведення
медичної
документації;
-своєчасне
придбання
4.4 медикаментів та строки їх Щомісяця Сопільник Б.В.
використання;
-своєчасне
обстеження
дітей, проведення щеплень;
-аналіз захворюваності;
-своєчасне
проходження
медичного
огляду
працівниками ДНЗ
Аналізувати
якість
прибирання
приміщення
5
Щотижня
Сопільник Б.В.
дошкільного навчального
закладу
Перевіряти
роботу
в
пральні:
-наявність та дотримання
графіка
зміни
білизни,
6
Щомісяця Сопільник Б.В.
якості прання білизни;
-дотримання норм витрат
миючих засобів;
збереження обладнання;
26

7

8

-виконання інструкції з ТБ і
ОП
Підготувати і провести
виробничі наради:
-підсумки огляду груп щодо
підготовки до навчального
року;
- аналіз роботи літньої
оздоровчої кампанії
-дотримання
режимів
прогулянок
та
провітрювання;
-стан
роботи
з
профілактики
дитячого
травматизму,
охорони
життя та здоров'я дітей
-трудова дисципліна в ДНЗ,
економія
електро-енергії.
Дотримання правил техніки
безпеки;
- організація харчування;
- освітньо-виховна робота
та організація режиму дня у
ДНЗ
-дотримання
температурного та повітряного режиму
під час літнього оздоровчого періоду
-створення
умов
для
поведення літньої оздоровчої кампанії
Зміцнення матеріальної
бази
Провести поточні ремонти
групових
кімнат,
вестибюлів, убиралень та
інших приміщень
Провести частковий ремонт
коридорів
Поповнення
медичного
кабінету медикаментами

29.09.2017р.

28.11.2017р.

Сопільник Б.В.

Сопільник Б.В.

30.01.2018р. Сопільник Б.В.

10.04.2018р. Сопільник Б.В.

до 01.08.
2018р.

Костюк М.В.

До 01.08.
2018р.

Костюк М.В.

Один раз в
квартал

Ковальчук А.І.
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9

Фінансово-господарська
діяльність
Розробити штатний розклад
відповідно
до
мережі
дошкільного навчального
закладу на 2017-2018 н.р.,
затвердити
його
в
управлінні освіти і науки
Перевіряти
своєчасне
ведення та здачу необхідної
документації:
- табель на зарплату;
- журнали
щоденного
відвідування дітей;
- накопичувальні відомості
щодо харчування дітей;
- статистичний звіт;
- звіт по травматизму
Внести зміни до книги
обліку дітей дошкільного
навчального закладу на
2017-2018 н.р.
Вести
постійний
облік
витрат
бюджетних
та
позабюджетних
коштів
(медикаменти,
господарський
інвентар,
канцтовари)
Скласти
і
затвердити
тарифікаційні
списки
педагогічних працівників на
навчальний рік
Провести аналіз витрат
коштів за минулий рік,
скласти бізнес-план на
наступний рік

До 01.09.
2017р.

Щомісяця
Щомісяця

Сопільник Б.В.

Сопільник Б.В.

До 29.01.
2018р.
Щомісяця
До 05.09.
2017 р.

Бельзак К.О.

Щокварта
льно

Костюк М.В.

До 04.09.
2017 р.

Сопільник Б.В.

До 01.05.
2018 р.

Костюк М.В.
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Додатки

29

30

31

Додаток 3

План музичних заходів
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зміст роботи

Дата
проведення
Розваги

Відповідальні

«День дошкілля»
«Міжнародний день
музики»
«Магазин іграшок»
«Осінній кошик»
«Святий Миколай»
«Різдвяні
забавлянки»
«Щедрий
вечір,
добрий вечір»
«Подорож по казках»
«Стрітення»
«Вгадай мелодію»
«Христос Воскрес –
лине з небес!»
«Що буває навесні»
«Небезпека в лісі»
«Пригоди Колобка»
«Як діждемось літа»

21.09.2017р.
03.10.2017р.

муз. керівники

15.11.2017р.
02.11.2917р.
19.12.2017р.
09.01.2018р.
12.01.2018р.
01.02.2018р.
20.02.2018р.
14.03.2018р.
06.04.2018р.
11.04.2018р.
26.04.2018р.
03.05.2018р.
10.05.2018р.
Свята
01.09.2017р.
24.10.2017р.

Свято «День знань»
«Чарівниця
осінь
ходить по землі»
«Осінній коровай»
25.10.2017р.
«Новорічна казка для 26.12. - 29.12.
малят»
2017р.
«Матусю, рідненька 05.03. – 07.03.
тебе я вітаю»
2018р.
«До побачення
23.05 – 25.05.
садок»
2018р.
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Відмітка про
виконання

Додаток 4

План фізкультурно-оздоровчих заходів
№
п/п

1.

Термін
виконання

Зміст роботи
«Будь здоровим»

Відмітка
Відповідальні
про
виконання

Розваги
13.09.2017р.

«Осінь чарівниця»

18.10.2017р.

«Українські народні ігри»

18.11.2017р.

2.
3.
4.

«Чарівна подорож»

5.
6.

«Сніговик»
«Козацький рід»
«Світлофор»

10.01.2018р.
14.02.2018р.

«Подорож в країну казок»

04.04.2018р.

«Олімпійські ігри»

16.05.2018р.

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

20.12.2017р.

14.03.2018р.

День здоров’я
28.09.2017р.

«Весела подорож»
«Осінь – радісна пора,
веселися …»
«Вітаміни та здоров’я»
«Калейдоскоп народних
ігор»
«Випробуй себе сам»
«Хто зі спортом дружить,
той здоров’я береже»
«Під весняним сонцем»
«По країні барвінковій»
«Хлопці – козаки, а
дівчата – квіточки»
«Ми спритні та завзяті»
«Хай завжди буде сонце,
хай завжди буду я»

26.10.2017р.
30.11.2017р.
28.12.2017р.
25.01.2018р.
23.02.2018р.
29.03.2018р.
26.04.2018р.
31.05.2018р.
Свята
17.01.2018р.
11.04.2018р.
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Сосула Д.С.,
інструктор з
фізичного
виховання

Додаток 5

План гурткової роботи
Гурток «Умілі руки»
Керівник: Кульчицька Оксана Віталіївна, вихователь
Мета: розвивати творчі здібності дітей, вміння виконувати поробки з
природних та штучних матеріалів, розвивати естетичний смак, любов до
прекрасного, бажання творити
Кількість дітей -12
Дні години проведення: вівторок 15.30-15.50
Гурток «Веселка» (вокальний)
Керівник: Підлісна Злата Сергіївна, музичний керівник
Мета: розвивати особистості дитини, її емоційної сфери, інтелекту засобами
музичного мистецтва
Кількість дітей -8
Дні години проведення: середа 15.30-15.50
Гурток «Рукавичка» (театралізований)
Керівник: Соболевська Лілія Миколаївна, вихователь
Мета: сприяти розвитку засобів, емоційної виразності,естетичні почуття,
емоційно-позитивне ставлення до театралізованої діяльності. Розвивати
акторські здібності
Кількість дітей -10
Дні години проведення: вівторок 15.20 – 15.50
Гурток «Здоров’ятко»
Керівник: Сосула Дмитро Станіславович, інструктор з фізичного виховання
Мета: розвивати рухові здібності, прививати любов до здорового способу
життя
Кількість дітей -10
Дні години проведення: середа 15.30-15.50
Гурток «Рідне слово»
Керівник: Дьоміна Наталя Іванівна, вихователь
Мета: формувати компетентність особистості у процесі навчання та
засвоєння дітьми знань з літературної спадщини України
Кількість дітей -10
Дні години проведення: середа 15.30-15.50
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Додаток 6

ПЛАН
по забезпеченню наступності у
діяльності ДНЗ № 2 та ЗОШ №10
у 2017 – 2018 н.р.
№
з/п

Термін
виконання

Зміст роботи

І

Організаційна робота

1. Затвердити план спільної
роботи ДНЗ № 2 і ЗОШ
№ 10

30.08.2016 р.

2

Ознайомити вчителів і
вихователів із планом
спільної роботи школи і
ДНЗ (педагогічна рада)

30.08.2016 р.

3

Провести свято знань

01.09.2017 р.

4

Організувати прес-діалог
з проблем наступності та
перспективності освітньовиховної роботи дитячого
садка і початкової школи
Екскурсія дітей старшої
групи ДНЗ №2 до
школи:
- у шкільну бібліотеку;
- у кабінет інформатики;
- у зал Бойової Слави;
- у кабінет здоров’я.
Підготувати

5

6

Відповідальний

05.10.2017 р.

Сопільник Б.В.,
завідувач ДНЗ № 2
Печинога Л.А.,
директор ЗОШ №
10
Осадчук Л.О.,
виховательметодист
Жуховська Т.В.,
заступник
директора з
навчальновиховної роботи у
початковій школі
Осадчук Л.О.,
Жуховська Т.В.
Сопільник Б.В.
Осадчук Л.О.
Вихователі

Протягом
року

вчителі 1 -х класів
вчитель
інформатики
бібліотекар

До

Вихователі
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Відмітка
про
виконання

7

8

9

інформаційний бюлетень
для батьків «Майбутній
першокласник»
Організувати
день
відкритих дверей для
майбутніх
першокласників
Відвідування
вихователями уроків у 1
класі
Організувати
фізкультурні
свята,
розваги,
змагання
і
конкурси

ІІ

06.02.2018 р.

старших груп,
вчителі ЗОШ№10

19.04. 2018 р.

Сопільник Б.В.
Осадчук Л.О.

Вересень –
жовтень,
2017р.
Вересень,
2017р.

Заступник
директора,
вихователь-методист
Сосула Д.С.,
інструктор з
фізичної культури

Методична робота

Ознайомлення вчителів і Вересень,
Осадчук Л.О.,
вихователів із новинками
2017р.
Жуховська Т.В.
психолого-педагогічної
літератури
з
питань
виховання та навчання
дітей
молодшого
шкільного віку
2
Знайомство вчителів з 19.09.2017 р.
Осадчук Л.О.,
програмою
розвитку
Вихователі
дитини дошкільного віку
«Українське довкілля» та
програмою
розвитку
дітей
старшого
дошкільного
віку
«Впевнений старт»
3 Знайомство вихователів з 26.09.2017р.
Заступник
концепцією
нова
директора, вчителі
українська школа
4 Організувати
Протягом
Осадчук Л.О.
взаємовідвідування уроків
року
у школі та
занять у
групах
старшого
дошкільного віку
ІІІ.
Робота з батьками
1

1

Організувати
відкритих дверей

2

Систематично

дні

Листопад,
лютий,
травень
Постійно
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Осадчук Л.О.,
вихователі
Вихователі,

3

4

5

6
7

8

9

оновлювати
матеріали
стенду «Ваш малюкмайбутній школяр»
До
Оформити
стендикуточки «Незабаром до 01.04.2018р.
школи»
Організувати
роботу
психологічної
консультативної служби
для батьків
Січень,
Батьківські збори з
питань: «Завдання ДНЗ
2018р.
і сім’ї у підготовці дітей
до школи»
Організувати
виставки Протягом
дитячих робіт
року
Тематичні виставки:
1.«Що повинен уміти
Листопад,
першокласник»
2017р.
2.«Вступ до школи –
Січень,
важлива подія життя»
2018р.
Виставки
дитячих
Жовтень,
робіт:
1.«Мальовнича
осінь»
2017р.
(малюнки)
Грудень,
2.«Чарівниця
зима»
2017р.
(поробки)
Березень,
Батьківська
2018р.
конференція
«Допоможімо
дитині
соціалізуватися
в
доросло-дитячому
співтоваристві»
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Полуніна Н.І.
Вихователі
Полуніна Н.В.

Вихователі
старших груп,
Жуховська Т.В.
Вихователі
Вихователі ДНЗ

Вихователі
ДНЗ № 2
та вчителі
початкових класів
ЗОШ №10
Вчителі зош,
вихователі ДНЗ

