


РОЗДІЛ 1.
АНАЛІЗ РОБОТИ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗА МИНУЛИЙ 2019 -2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні  відомості
Заклад дошкільної освіти (далі ЗДО) «Веселка» знаходиться за адресою: 
Сумська область, Сумський  район, с. Северинівка, вул. Шевченка, 21.
ЗДО розрахований на 68 місць.  Протягом 2019-2020  навчального року заклад 
відвідувало 21 дітей. При комплектуванні груп у закладі дошкільної освіти 
враховується кількість дітей та призначення вікових груп, їх нормативна 
наповнюваність, режим роботи закладу, наявність штатних одиниць для роботи 
з дітьми (педагогічний та обслуговуючий персонал).
В минулому  навчальному році було сформовано дві різновікові групи: група 
«Капітошка» - діти другого та третього року життя (вихователь - Пермякова 
А.С.), група «Ромашка» - четвертого та п’ятого року життя (вихователі Ярош 
Т.М., Бакшеєва І.О.). На базі молодшої різновікової групи і січні 2020 року було 
створено інклюзивну групу. Тому додатково було введено посаду асистента 
вихователя.  Прийом дітей до ЗДО здійснювався керівником протягом 
календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, 
свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини з 
висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, 
довідки дільничного педіатра  про епідеміологічне оточення.
Протягом 2019-2020 навчального року до ЗДО прибуло 10 дітей. 
Наповнюваність груп залишається сталою (в середньому по 10-11 дітей в 
кожній групі). Режим роботи закладу:  12 годин (7.00 – 19.00),  вихідні дні – 
субота, неділя та святкові дні.
 Заклад дошкільної освіти «Веселка» у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, Базовим 
компонентом дошкільної освіти, законами України  «Про охорону праці», «Про 
цивільний захист», «Про дорожній рух», та іншими нормативно-
правовими документами, власним Статутом. Освітній процес здійснювався  за
 Освітньою програмою  «Я у світі».
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 
освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, 
формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, 
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання
потреби в самореалізації та самоствердженні.        
        Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного 
плану, який складається на навчальний рік. План роботи схвалюється 
педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем закладу.       
                                                                                                                                         
Протягом 2019-2020 навчального року освітній процес закладу був 
спрямований на вирішення проблеми, над якою працює навчальний заклад - це 
«Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в різних видах діяльності» 
та головних річних завдань:  



1.     Продовжувати розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей 
дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої 
роботи..
2.      Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу 
дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова 
українська школа».
3.     Інтеграція в освітній процес сучасних інноваційних технологій як 
складової процесу модернізації освіти;
Основним акцентом в освітній роботі закладу є максимальна гуманізація 
педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему 
самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку
здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах. Для 
оптимального рухового режиму є  ігровий майданчик, музично  - 
спортивна зала.
Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням: ігровими 
предметно-розвивальними осередками, іграшками, посібниками, навчально-
методичною літературою, роздатковим, дидактичним матеріалом. У кімнатах 
дотримується температурний та санітарно-гігієнічний режими, виконуються 
правила безпеки життєдіяльності дітей.
      Територія закладу дошкільної освіти огороджена, має ігрові споруди, 
квітники, діляночку під городину.
Інтер’єр приміщення  відповідає санітарно-гігієнічним та художньо-естетичним
вимогам. Стіни коридору, приймальню закладу прикрашають вироби, зроблені 
вихователями та батьками вихованців, виставки дитячих робіт, тематичні 
куточки, національна символіка тощо.
       Просторий, світлий музично-спортивна зала обладнана  для проведення 
музичних занять з дітьми, розваг та свят:  проектор; колонки, ноутбук; 
дитячі іграшкові музичні інструменти. Для фізкультурних занять: шведська 
стінка, гімнастичні лави,  баскетбольне кільце, гімнастичні палки,  спортивні 
мати, м’ячі різного призначення (для ігор, для метання, для фітнесу), обручі, 
скакалки, кеглі, кубики, бадмінтони, драбина для лазіння  та інший спортивний 
інвентар.
КДНЗ  «Веселка» повністю укомплектований педагогічними кадрами:
 1 завідувач, 3 вихователі, музичний керівник та асистент вихователя 
Усього 5 педагогічних працівники.  Слід відмітити, що в закладі  створюються 
оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів, це атестація - 1
раз у 5 років, курси підвищення кваліфікації при СОІППО в м. Суми, які також 
проводяться 1 раз у  5 років та різні форми методичної роботи (районні 
семінари для молодих спеціалістів, засідання методичних об’єднань вихователів
району тощо).
       В закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного 
рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В наявності перспективний план 
проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 
працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».
Значна увага в закладі приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено  
працюють  над  проблемною  темою декілька  років.  Теми для самоосвіти  
педагоги  обирають  самостійно,  погоджуючи  їх  з  завідувачем закладу. 



Основними формами  методичної  роботи з педагогами є:  педагогічні ради,  
консультації,  самоосвіта, районні семінари та МО.
Всі форми  методичної роботи плануються  з урахуванням загальної  та 
професійної  компетентності  педагогів. Однією з найбільш дієвих, на наш 
погляд, є семінари-практикуми на рівні громади, на яких педагоги отримують 
не лише теоретичні знання, але й практичні навички їх застосування в роботі з 
дітьми.
В 2019-2020 навчальному році вихователі були активними учасниками обласних
семінарів та методичних об’єднань між громадами.
Постійно  діючим колегіальним органом  у  закладі  дошкільної освіти 
«Веселка»  є педагогічна  рада,  яка  підпорядковується  загально-педагогічним  
вимогам: колегіальності,  гласності,  демократичності,  систематичності,  
наступності, перспективності.
До складу педагогічної ради входять: завідувач КДНЗ та педагогічні 
працівники. Головою педагогічної ради  є  завідувач Білан Н.І. 
Тематика засідань  педагогічних  рад  визначається  наприкінці  поточного  
навчального року  на  основі  аналізу  освітньої  роботи закладу.
З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи 
освітній процес на виконання головних завдань, педагогічним колективом ДНЗ 
були сплановані та проведені засідання педагогічних рад: «Завдання освітньої 
роботи закладу на 2019-2020 н.р.», «Інноваційні технології ЛЕГО як засіб 
інтегрування різних видів діяльності дошкільників в освітній процес», 
«Формування мовленнєвої культури дошкільників у грі», «Підсумки навчально-
виховної роботи в ДНЗ за 2019-2020 н.р.», консультації: «Навчально-методичне 
забезпечення  освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році» (виставка - 
презентація методичних посібників), «Виховуємо патріотичні почуття змалку», 
«Трудове виховання дітей на основі казок», Організація ігрової діяльності дітей 
з порушенням мовленнєвого розвитку». В зв`язку з введенням адаптивного 
карантину вихователі почали активно використовувати дистанційні форми 
роботи як з дітьми так і батьками (вайбер, фейсбук, сайт КДНЗ «Веселка»): 
консультації, флешмоби, батьківські збори.
Методичний кабінет закладу є центром методичної допомоги педагогічним 
працівникам. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: 
інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у 
саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнюються 
відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом ЗДО.
Значне місце в бібліотеці методичного кабінету відводиться періодичним 
виданням професійного спрямування українських видавництв: журнали 
«Мамине сонечко» та «Карамельки».  
Вихователями старшої різновікової групи з успіхом використовують телевізор 
для демонстрування навчальних програм дітям (через флешку, інтернет) під час 
проведення занять та інших заходів.
Всі наявні технічні засоби широко використовуються в роботі з дітьми, їх 
застосування роблять процес пізнання цікавим, творчим, яскравим як для дітей, 
так і для педагогів.
За штатним розписом в ЗДО працюють 8 працівників обслуговуючого 
персоналу (завідувач господарства, два помічники вихователя, два кухаря, 



робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель та машиніст з 
прання білизни, сторож). Отже, укомплектованість закладу дошкільної освіти 
«Веселка» педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом складає 100%.
 Працівники ЗДО двічі на рік,  згідно графіка, проходять обов'язковий медичний
огляд. Адміністрація контролює  дотримання  термінів  проходження  медичних 
оглядів працюючими.  У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та  спорту  України  від  25.11.2011    №1365  «Про  посилення  
контролю  щодо проходження  обов'язкових  медичних  оглядів  працівниками  
дошкільних навчальних  закладів»  порушень  протягом 2019-2020 навчального 
року не було.  Відповідальність  за  своєчасне проходження медичних оглядів 
працівниками ЗДО несе сестра медична старша Курасова Ю.П. Медичні книжки
працівників закладу, установленого зразка, зберігаються у сестри медичної 
старшої. Попередні  медичні  огляди  -  обов'язкова  умова  при прийомі  на  
роботу  в ЗДО працівників  всіх  категорій.
Діяльність  працівників   закладу  регламентується   посадовими  інструкціями 
та інструкціями  з  охорони  праці, які  розроблено у відповідності до чинного 
законодавства, затверджені  керівником закладу Білан Н.І. та погоджені головою
ПК ЗДО Кулакевич Т.С.
Інструкції з охорони праці  розроблено  відповідно  до  «Положення  про 
розробку  інструкцій  з  охорони  праці».
Для  проведення  всіх  видів  освітньої  діяльності  розроблені  інструкції  з 
безпеки  життєдіяльності  вихованців  на  вимогу  п.  4.2.8.  «Положення  про 
організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників  навчально-виховного  
процесу  в закладах освіти» (наказ МОН України від 01.08.2001 року № 563).
Ознайомлення з інструкціями працівників всіх категорій проводиться під 
особистий підпис, з вказуванням дати ознайомлення. Всі види інструкцій 
працівники ЗДО отримали на руки.
Робота з батьками здійснюється відповідно до розділу річного плану ЗДО  
«Робота з батьками». В цьому розділі визначені форми та зміст роботи закладу з
батьківською громадою. Взаємодія  педагогів закладу дошкільної освіти з 
батьками дітей розпочинається з моменту першої зустрічі, у рамках 
педагогічного супроводу періоду адаптації малюків.  Для  успішного  
співробітництва  педагогів  із  батьками використовуються різноманітні форми 
взаємодії:
-        індивідуальні - анкетування, індивідуальні бесіди та консультації батьків з 
метою вивчення сімей, їх соціального статусу для здійснення диференційного 
підходу до роботи з родиною.
-        групові: консультації;
-        наочно-письмові: інформаційні стенди, буклети, пам’ятки тощо;
-        колективні: батьківські збори,  конференції,  святкові ранки,  Дні 
відкритих дверей тощо.
Матеріали  в  батьківських  куточках  постійно  поповнюються, змінюються 
педагогами, відповідно до життя закладу (групи) та планів роботи.
Консультації,  інформаційні  листки, матеріали папок-пересувок, підготовлені  
педагогами, відповідають  запитам  батьків,  потребам  часу,  вимогам  сучасної 
дошкільної освіти.



З  метою  визначення  ступеню  задоволеності  батьків  якістю  наданих освітніх
послуг та умов перебування дітей в закладі дошкільної освіти проводиться 
анкетування, тестування, співбесіди.
 Улюбленою батьками формою роботи в ЗДО є участь у святах та розвагах, що 
дозволяє побачити, чим, як живуть і що вміють діти, чого нового досягають у 
своєму розвитку. Традиційними стали такі свята: до дня захисника 
Вітчизни - «Тато, мама і я  - спортивна сім`я» (жовтень), до новорічних свят - 
«Ялиночки-красунечки  діждали, друзі, ми» (грудень), до маминого свята - «Ти 
найкраща в світі, матінко» (березень), «Тиждень безпеки дитини» 
(квітень), випускний бал для дошкільнят, які йдуть до школи - «Прощавай, 
садок дитячий» (травень), «День захисту дітей» (червень),
 Добре  зарекомендувала  себе  така  форма  взаємодії  з  батьками  як  участь  в 
оформленні  виставок: «На гостину до Осені» (жовтень), «Зимові сюрпризи» 
(грудень-лютий), «Вітальні листівки для мам» (березень). Ці вироби діти разом 
з батьками створюють для родини, для батька й матері, для інших. Така 
діяльність  дає дитині естетичну насолоду, радість задоволення, має чудодійну 
виховну силу.
Систематично проводились групові та загальні батьківські збори відповідно до 
річного плану. В умовах адаптивного карантину онлайн (вайбер групи).
Для повноцінного інформування батьків, громадськість з роботою нашого 
закладу працює сайт  закладу дошкільної освіти «Веселка».
Соціально-психологічні умови, в яких виховуються діти дошкільного закладу 
сприяють збереженню і зміцненню їх психічного та фізичного здоров’я, 
успішному навчанню і психологічному розвитку в ситуаціях взаємодії з 
однолітками та дорослими. В групах спокійна, доброзичлива атмосфера; 
створені умови для індивідуального розвитку дітей, для реалізації їх 
можливостей, здібностей, потреб через індивідуальні заняття та заняття в 
центрах розвитку.
Особлива увага дітям приділяється в період адаптації. Забезпечення 
психоемоційного комфорту в адаптаційний період – запорука збереження 
психічного здоров’я малюків та їх легкої адаптації в нових умовах. Цьому 
сприяє доброзичлива атмосфера в групах, тісний взаємозв’язок вихователів з 
батьками, проведення  групових та індивідуальних консультацій для батьків, 
матеріали папок-пересувок та оперативних папок на задану тематику.
Щоденна кількість і послідовність занять з вихованцями ЗДО визначається 
орієнтовним розкладом, що корегується щорічно з урахуванням навантажень на
дітей згідно програм, вікових та індивідуальних особливостей дошкільників, 
відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Організація  будь-
якого педагогічного впливу на дошкільників спирається на «зону найближчого 
актуального розвитку» кожної дитини.
Інваріативна частина змісту освітньої діяльності закладу забезпечується на 
засадах освітніх ліній, визначених Базовим компонентом:
«Особистість дитини»
«Дитина в соціумі»
«Дитина в природному довкіллі»
«Дитина в світі культури»
«Гра дитини»



«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
«Мовлення дитини»
Тому робота  педагогів  орієнтована  на виконання  Базового  компоненту  
дошкільної  освіти  в  Україні (нова редакція) щодо формування  у  
дошкільників  активної  позиції  та  елементарної  життєвої компетентності.
 Формування  безпечних  навичок  життєдіяльності  у дітей відбувається  під  
час  бесід, консультацій,  інструкцій  перед  початком  будь - якої  діяльності,  
спеціально організованих занять, розваг, загально-садкових виставок з 
зазначеної теми.
Важливою  функцією  управління  закладом дошкільної освіти    є внутрішній 
контроль.  В річному плані закладу  розроблено комплексну систему контролю. 
Для здійснення відповідного контролю складено перспективний  план  
проведення  різних видів контролю. Здійснення  контролю відбувається   у  
вигляді  вивчення  документації,  перегляду  різних форм  освітньої роботи,  
анкетування,  проведення  співбесід  з педагогами  тощо.  Напрями  контролю  
відображені  у  річному  плані роботи закладу.
Впродовж навчального року в ЗДО використовувались такі види  контролю, як  
підсумковий,  тематичний,  оперативний, оглядовий,  епізодичний.  За 
результатами  контролю  оформлялися:  довідки,  накази, інформації, які 
визначали позитивні та негативні результати роботи персоналу. За результатами 
контролю надавалися  рекомендації,  які обов’язково контролювалися  щодо їх  
виконання.  Аналіз  результатів контролю оприлюднювалися на засіданнях 
педагогічної ради, на виробничих нарадах тощо.
Відповідно до річного плану роботи закладу було проведено два  тематичних  
контролі: « Аналіз стану навчально-виховної роботи з мовленнєвого розвитку» 
та «Стан готовності дітей до школи». Систематично проводилися різні види 
контролю щодо освітнього процесу, роботи помічників вихователів, працівників
харчоблоку, прибиральника службових приміщень та машиніста з прання 
білизни, сторожа.
Директором  ведеться  діловий  щоденник,  в якому  відображаються  
результати  контролю у  відповідності  до розробленої  на  навчальний  рік  
циклограми  контрольно-аналітичної діяльності  директора,  яка  охоплює  всі  
напрями  роботи закладу дошкільної освіти.
У системі проводилася робота з питання наступності ЗДО та ЗЗСО     І-ІІ ст. с. 
Северинівка. Вихователями відстежувалася результативність навчання 
випускників закладу та адаптація до умов школи.   Педагоги ЗДО стараються  
якісно підготувати дітей до навчання в школі. Ми запрошуємо вчителів 
початкових класів до ЗДО, відвідуємо наших дітей в школі. 
Протягом  навчального року були організовані екскурсії дітей до школи. 
Проводилися зустрічі вчительки початкових класів Гончаренко О.В. з 
вихователькою Ярош Т.М., з дітьми та батьками дітей старшого передшкільного
віку. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у 
формуванні готовності дітей старшого передшкільного 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. Задля реалізації 
цих завдань педагогами закладу проводились бесіди з дітьми про нову 



українську школу, майбутнє навчання в ній. Така робота сприяє позитивній 
адаптації дітей до навчання в школі.
З метою вивчення обсягу знань, умінь та навичок дітей в жовтні, червні було 
проведено моніторинг стану готовності дітей старшого передшкільного віку до 
навчання в школі. Підготовлено до школи   8 дітей шестирічного віку.
        Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователі 
обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно 
проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в
закладі передбачає чергування різних видів діяльності.  Головною метою 
роботи педагогів дошкільного закладу є виховання дитини, здатної 
продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно 
будувати своє життя.
Тому вихователі  групи «Ромашка» Ярош т.М., Бакшеєва І.О. активно 
працювали над формуванням психологічної підготовки дітей до шкільного 
навчання, дбали  про фізичний розвиток дітей, зміцнення та загартування 
дитячого організму. 
Внаслідок даного моніторингу виявлено такі результати:
- з достатнім рівнем розвитку –50% - 4 дітей (діти, які застосовують свої знання 
для розв'язання проблеми на достатньому рівні, але працюють за невеликою 
підказкою);
- з середнім рівнем розвитку – 50% - 4 дитини (діти, які потребують допомоги 
від вихователя та вдосконалення знань).
Добре пройшли період адаптації до умов закладу дошкільної освіти 
новоприбулі дітки на чолі з вихователем Пермяковою А.С. (помічник 
вихователя Стеценко С.В.). Педагоги для сприятливого адапційного періоду 
створили всі необхідні умови, а саме:  відповідне ставлення до дітей, емоційна 
атмосфера у групі, організація предметно-розвивального середовища, тобто 
зробили перші дні перебування дитини максимально комфортними, 
сприятливими для її психофізичного благополуччя.
У закладі дошкільної освіти на постійному контролі перебуває питання 
раціонального харчування. Робота з організації харчування дітей 
ЗДО здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від  22.11.2004р.  №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р 
№298/227.
  Усі продукти харчування,  що надходять до ЗДО відповідають вимогам 
державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами 
якості. Відповідно  до  складеного  двотижневого  меню  розроблені рецептурні 
та технологічні карти, які затверджені директором ЗДО. Документацію з 
організації харчування в ЗДО веде завідувач господарства Н.М.Іванченко та 
сестра медична старша Курасова Ю.П.
З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь 
здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації 
продуктів та технологією приготування їжі, за що й  несуть сувору 
відповідальність завідувач  господарства та кухарі  - Северин Т.О., Ярмак Т.В. 



Систематично проводиться зняття проб їжі (відповідальна – Курасова Ю.П.), 
виставляються добові проби.
       Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного 
меню та з урахуванням наявності продуктів складено щоденне меню.  У 
кожній різновіковій групі дотримується режим харчування. Видача їжі 
проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно 
дотримується питний режим.
       Вихователі груп  дотримуються вимог щодо виховання культурно-
гігієнічних навичок у дітей. Помічники вихователів  виконують санітарні 
правила організації харчування в групах.
Моніторинг за організацією раціонального харчування, на підставі 
накопичувальної відомості показав, що норми за основними продуктами 
протягом року  виконуються на 63 %.
 Виконання норм харчування дітей віком від 3 до 6 років за 
2019 рік становить  63%, що на 3%  вищий порівняно з минулим роком (60%).
Вартість харчування дітей в ЗДО за рішенням чергової 44 сесії Миколаївської 
сільської ради 7 скликання від 23.12.2019 року «Про організацію харчування 
учнів та вихованців  загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської 
сільської ради Сумського району » становила 38 грн. на день.
 Батьки платять  50%  від фактичної вартості харчування однієї дитини в день 
протягом навчального року та 40% під час літнього оздоровчого періоду.
Діти пільгового контингенту харчувалися відповідно до цього ж рішення. 
Малозабезпечені, діти учасників АТО, позбавлені батьківського піклування 
безкоштовно. Діти з багатодітних сімей 50%. Всього 5 дітей: 4 дитини учасника 
АТО, 1 дитина позбавлена батьківського піклування.
В кінці кожного місяця завідувач господарства Іванченко Н.М. робить звіт по 
харчуванню дітей в ЗДО, який подається до  бухгалтерії відділу  освіти, молоді 
та спорту миколаївської сільської ради для нарахування батьківської плати. До 
звіту входять меню-вимога на видачу продуктів харчування на місяць, меню-
розкладка на кожен день, табелі відвідування дітьми ЗДО, які готують 
вихователі груп, довідка про дітодні за місяць, наказ щодо пільгового 
харчування дітей тощо.                                                           
   Протягом всього року вихователі та помічники вихователів  спостерігали за 
станом здоров'я дітей, дотримуючись режиму дня та  рухової активності 
протягом дня, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом.
Для зниження захворюваності дітей сестрою медичною старшою та колективом
закладу велася копітка робота, зокрема,  роз’яснювальна робота серед  дітей та 
батьків щодо профілактики захворювань, дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог, здійснення загартування вихованців, організація фізичного виховання, 
чітке дотримання режиму дня.
В ЗДО дбають про охорону праці працівників та безпеку життєдіяльності 
вихованців.  
У  будівлі  закладу  розміщені  плани-схеми  евакуації  учасників  освітнього 
процесу,  затверджені  директором. В  полі  зору  керівника  та працівників  
знаходяться  питання дотримання  безпечних  умов  перебування  дітей  в  ЗДО, 
профілактика  дитячого  травматизму. Питання  безпеки  життєдіяльності  
вихованців обговорюються  на  батьківських  зборах, виробничих нарадах. 



Щороку проходять тижні  безпеки дитини та безпеки  дорожнього  руху, 
охорони праці, Місячник цивільного захисту, День цивільного захисту. Також 
проводиться профілактична  робота  щодо  пожежної  безпеки  та  дорожньо-
транспортного травматизму.
Оформлено  акти:  підготовки  закладу  до  2020-2021 навчального  року,
  заміру  опору  ізоляції  освітлювальної  та  силової електромереж, готовності 
закладу до опалювального сезону та акти обстеження  технічного стану ігрових 
та спортивних споруд ЗДО, приміщень закладу. 
       Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та 
фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання ЗДО полягає в 
оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 
Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних 
затрат, не стоїть ні сільська рада,  ні місцеві підприємці, ні батьки 
вихованців, ні колектив закладу. Тому приміщення та територія ЗДО оснащені 
необхідним обладнанням, інвентарем, які перебувають в належному стані, 
постійно поповнюються, оновлюються і ремонтуються завдяки бюджетним та 
позабюджетним коштам. Зокрема, в цьому навчальному році за рахунок відділу 
освіти, молоді та спорту(начальник Макшеєва Н.С.) було придбано:

-     три набори ЛЕГО конструкторів;
-     побутові матеріали: пральний порошок, мило господарське, мило 

туалетне, мило рідке, миюче для посуду, миючий та чистящий засоби для 
унітазів,  сода кальцинована, харчова, білизна, туалетний папір, серветки 
паперові, рушники паперові, гумові рукавиці, пакети для сміття, лампочки
електричні;

-     канцтовари: папір офісний, журнали для ведення ділової документації, 
файли, різні папки, фотопапір, ватман, картон білий, скріпки, ручки 
кулькові чорні, олівці прості, фломастери, клей ПВА, зошити загальні, 
фарба штемпельна, скотч;

-    кухонний інвентар:  відра пластмасові, металеві, тази, набір ножів, 
тарілки глибокі, тарілки мілкі, чашки скляні;

-      медичні препарати та дезінфікуючі засоби: вугілля активоване, 
зеленка, йод, перекись водню, аміак, бинт, вата, марля, термометр, 
шпатель, етиловий спирт, лейкопластир,  рукавички нестерильні, 
септохлор актив, стериліум;

-      проведена підписка на щомісячні науково-методичні журнали 
«Мамине сонечко» та «Карамельки»;

-      замінено рубильник трьохфазовий на електричній підстанції, що 
забезпечує електроенергією ЗДО.

     Проведено поточний ремонт центральних сходів, косметичний ремонт 
молодшої групової кімнати (пошпакльовано та пофарбовано стелю і стіни)
Від ТОВ «Молоко Вітчизни» отримали допомогу в вигляді будівельного 
матеріалу для облаштування дитячої метеостанції. За сприянням депутата 
сільської ради Северин О.М., ТОВ «Молоко Вітчизни», ФОП Гузенко, ФОП 
Велієв алі Курбан огли, агрофірма «Северинівська» та Миколаївської сільської 
ради було надано новорічні подарунки. 
Крім цього, колектив (всі працівники) ЗДО ретельно 
готували внутрішні  приміщення, ігровий майданчик для прийому своїх 



вихованців в новому навчальному році. Так, саме працівниками закладу у 
групах та коридорах проводилися ремонтні роботи, прибирання, естетичне 
оформлення приміщень та загалом наведення порядку на території закладу. 
Для працівників закладу створено всі умови для плідної роботи. В цілому 
робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною 
результативністю.
Мікроклімат в колективі можна визнати як гарний. Всі працівники почуваються 
комфортно. Створено всі умови для здійснення освітньої роботи, відносини з 
керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера у 
колективі відповідна.
Підводячи підсумки минулого навчального року, можна стверджувати, 
що вся робота в ЗДО велась на належному рівні: систематично, цілеспрямовано,
комплексно, з урахуванням вікових особливостей дітей та відповідно до 
вимог нормативних документів. Заклад дошкільної освіти «Веселка» набрав 
прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про
те, щоб наші діти виховувались у затишку та комфорті. Колектив закладу 
висловлює щиру подяку всім батькам, сільській владі, спонсорам за активну 
участь в житті закладу.
Отже, аналіз роботи ЗДО за минулий навчальний рік показав, що обрані форми і
методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно 
впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний 
план за минулий навчальний рік виконано.
   Проте, на основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні 
недоліки у роботі закладу:
1.         3алишається проблемою використання передових педагогічних ідей, 
розробок, новітніх технологій, які сприяють ефективному розвитку 
пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності.
2.         Потребує продовження робота з поновлення дидактичного матеріалу для 
розвитку пізнавальної активності дітей.
3.         Особливу увагу треба звернути на формування знань дітей про себе, про 
значення здорового способу життя, формування координації рухів за допомогою
використання спортивних ігор.
 
Заклад дошкільної освіти має задовольняти потреби громадян в здобутті 
дошкільної освіти; забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти 
вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та 
нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови 
для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-
гігієнічних вимог та забезпечувати їх 
дотримування.                                                  
Тому у 2020-2021 році необхідно продовжити роботу щодо організації 
сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для 
формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних 
творчих потреб кожної дитини. Адже сучасний заклад освіти має бути 
позитивним,  динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал 
дітей.



Відповідно до Освітньої програми «Я у світі», «Впевнений старт 
» інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації 
діяльності в закладах дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», з 
метою задоволення потреби громадян в здобутті дошкільної освіти спрямувати 
освітню роботу ЗДО «Веселка» за такими завданнями:
 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
НА 2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.  Розвиток  художньо-мовленнєвої  діяльності  дошкільників  як
універсального засобу формування юної особистості.

2. Забезпечення  спільної  роботи  медичних  і  педагогічних  працівників
щодо  зміцнення  здоров’я  вихованців  й  захисту  прав  дітей  з
особливими освітніми потребами.

3. Забезпечувати умови якісного інклюзивного виховання та розвитку
дітей з особливими освітніми потребами.

4. Продовження  роботи  по  створенню  й  підтримці  сучасного
освітнього  простору,  сприятливого  для  гармонійного  розвитку
особистості  дошкільника  як  гаранту  готовності  до  Нової
української  школи  та  реалізації  індивідуальних  творчих  потреб
кожної дитини. 

А  також  важливим  завданням  для  ЗДО  цьогоріч  залишається:
продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з
родинами,  забезпечувати  прозорість  і  відкритість  роботи  закладу  через
контент вебсайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok,
Viber.

 
Проблема, над якою працює
 заклад дошкільної освіти:

« Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в різних видах діяльності»
 



РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

2.1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів
Консультації для педагогів

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідаль-
ний

Доповнення,
корекція

1. 1.1.  Інструктивно-методичні
рекомендації  «Про  особливості
організації  діяльності  закладів
дошкільної  освіти  у  2020-2021
навчальному році».
1.2.  Нормативно-правове  та
програмно-методичне  забезпечення
модернізованого  змісту  освіти  за
Освітньою  програмою  «Впевнений
старт», «Я у світі».

серпень завідувач,
вихователі

 

2. Освітньо-методичне  забезпечення 
освітнього  процесу  в  2020-2021
навчальному  році  (виставка  -
презентація  методичних  посібників,
іншої літератури)

вересень завідувач,
вихователі

 

3. Організація  роботи  з  дітьми  в
адаптаційний період. 

вересень завідувач,
вихователі

 

4. Формування  патріотичних  почуттів
та  національної  свідомості
дошкільників.

жовтень завідувач,
вихователі

 

5. Безпека  життєдіяльності  дітей  –
важливий аспект освітнього процесу
в ЗДО.

листопад завідувач,
вихователі

 

6. Подолання  агресивної  поведінки  у
дітей

грудень завідувач,
практичний

психолог

 

7.   Чого  бракує  для  організації
ігрової діяльності?

січень завідувач,
вихователі

 

8. Спостережливий вихователь лютий завідувач,
вихователі

 

9. Позитивне  ставлення  до  себе  та
інших – запорука здоров’я

березень завідувач,
вихователі

 

12. Педагогічне спілкування з батьками червень Завідувач,
практичний

психолог

 

13. З  метою  підвищення  ефективності
педагогічної  діяльності  здійснювати
індивідуальне  консультування
педагогів.

протягом
року

директор  



Відкриті покази різних видів діяльності, взаємовідвідування
№
п/п

Зміст роботи Форма роботи Термін Відповідальний Відмітка
про

вико-
нання

1. Група  «Ромашка»–  «Ми
маленькі журналісти»

Заняття з
мовленнєвої
діяльності

листопад Ярош Т.М.  

2. Група «Капітошка»: «День
народження капітошки»

інтегроване
заняття з
сенсорно-

пізнавального
розвитку

листопад Пермякова А.С.  

3. Група «Ромашка»:
«Весела подорож»

заняття з
логіко-

математичного
розвитку

березень Бакшеєва І.О.  

  

2.2. Удосконалення професійної творчості
№
п/п

Зміст роботи Термін Відпові-
дальний

Доповнення,
корекція

1. Хвилинки  презентацій  нестандартних
дидактичних ігор.

грудень,
квітень

педагогічні
працівники

 

2. Участь у роботі районних методичних
об’єднаннях, семінарах, нарадах.

протягом
року

педагогічні
працівники

 

 
2.3. Самоосвіта

№
п/
п

Зміст роботи Термін
 

Доповнення,
корекція

1.
 
 

Опрацювання новинок  методичної  літератури  та
матеріалів періодичних видань.

1-й
вівторок
тижня

 
 
 

2.
 
 
 
 
 

 

Взаємовідвідування:
прогулянок;
занять;
режимних моментів;
свят, розваг, відкритих заходів;
батьківських зборів.

 
протягом

року
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрацювання  основних  питань  роботи  з
дошкільнятами:
     психічне здоров’я дошкільника;
 
     виховання національної  свідомості  у  дошкільників

за допомогою народних дитячих ігор;
 
      як  діток  з  книжкою  подружити; навчання  дітей

читання за методикою Л.Шелестової;
 

 
вересень

 
жовтень,
листопад
грудень
січень
лютий
 
березень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     гра  –  ключ  до  пізнання; сюжетно-дидактичні  ігри
для дітей молодшого віку;
 

     формування екологічної культури дошкільників;
 
     турбота  про  здоров’я  дітей  –  найважливіше

завдання педагогів.

квітень,
травень
червень
 

 
 
 

4. Теми самоосвіти педагогів:
          «Методи формування  емоційного  інтелекту у  дітей

дошкільного віку» (Ярош т.М.).
         «Розвиток сенсорних здібностей дошкільнят шляхом

впровадження  інноваційних  технологій»  (Пермякова
А.С.).

         Нетрадиційні  техніки  малювання  (Бакшеєва  І.О.)
Розвиток  творчих  здібностей  засобами  музичної
діяльності в ДНЗ (Криницька Л.О.)
 

-           Включити  питання  самостійного
опрацювання   Освітньої  програми  «Впевнений
старт» для всіх вікових категорій.

протягом
року

 

      
                                                                                 2.4.  Педагогічної ради
№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про
виконання

1. «Проблеми, пошуки, знахідки»
1. Аналіз  роботи  за  минулий

навчальний  рік  та  основні
педагогічні  проблеми  і  завдання
педагогічного  колективу  на  2020-
2021 н.р. (інформація).

2. Обговорення  листа  МОН  «Щодо
організації  діяльності  закладів
дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.»

3. Про  підсумки  літнього  відпочинку
та  оздоровлення  дітей  у
дошкільному закладі.

4. Презентація  та  затвердження
освітніх  програм  для  організації
освітньо-виховної  роботи  у  2020-
2021 н.р.

5.    Обговорення та схвалення річного
плану  роботи  закладу;  планів
роботи  практичного  психолога,
керівника  гуртка  на  2020-2021
навчальний рік. 

6. Затвердження форми планування 
освітноь-виховного процесу; 
розкладу організованих форм 
життєдіяльності занять, графіку 
роботи 
гуртків.                                                  
     

серпень
 

Завідувач КДНЗ

 
 

 



2.
 
 
 

«Впровадження інклюзивної освіти».
1.Про  виконання  рішень  попередньої

педагогічної ради.
2. Про  особливості  дошкільної

інклюзивної освіти в ЗДО.
3.  Психолого  –  педагогічний  супровід

дітей  з  особливими  освітніми
потребами.

4.  Про  творчу  взаємодію  учасників
освітнього  процесу  в  умовах
інклюзивної освіти.

5. Про стан організації освітньої роботи
в  інклюзивній  групі  «Ромашка»
( Довідка)

лютий
 

Завідувач КДНЗ
 
 

 

Практичний
психолог

Вихователі Ярош
Т.М,  Бакшеєва
І.О.

Завідувач КДНЗ

 

3. «Фізична культура – запорука 
здоров`я»

1. Аналіз рішень засідання 
попередньої педради.

2. «Збереження та зміцнення 
здоров’я, формування здорового 
способу життя дошкільнят, 
активної життєвої позиції щодо 
власного життя  та власної безпеки 
із пріоритетних напрямків роботи 
сучасного ЗДО»

3. Системний підхід до організації 
фізкультурно – оздоровчої роботи з
дошкільниками(Довідка)

4. Харчування дошкільників як 
запорука міцного здоровя-
збалансоване та раціональне 
харчування

5. Використання ігрових ситуацій у 
вихованні культурно – гігієнічних 
навичок .

Лютий
2020р.

Завідувач ДНЗ

 

Завідувач ДНЗ

Медична 
сестра

Педагоги



4. «Аналіз  результатів  роботи  за
минулий рік  та  основні  педагогічні
проблеми  і  завдання  педагогічного
колективу на 2019–2020 навчальний
рік.»
1.Про виконання рішень попередньої

педагогічної ради.
2. Про  виконання  річного  плану  (в

роботі  з  дітьми,  батьками,
педагогами). Пріоритетні  напрями
роботи в наступному навчальному
році.
 

3.          Підсумки  комплексного
вивчення  «Рівень  сформованості
особистісних  якостей  дітей
передшкільного віку».

4.  Обговорення  та  затвердження
плану роботи на літній оздоровчий
період.

травень
 
 

Завідувач
КДНЗ

вихователі
 
 

Завідувач
КДНЗ 

 

 
2.5. Атестація, курси підвищення кваліфікації

 
№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про
виконання

1.
 
 
 
2.

Курси  підвищення  кваліфікації
педагогічних працівників.
 
Атестація  педагогічних
працівників.
 

2020-2021
навчальний

рік
 

 Завідувач КДНЗ   

 



РОЗДІЛ 3.
РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 
№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Допов-
нення,

корекція

1. Організувати  постійнодіючі
виставки:
       «Готуємося до педради»;
       «На допомогу вихователю»;
       «Новинки  методичної

літератури»;
       «Перспективний

педагогічний досвід ».      

протягом
року

 

Завідувач КДНЗ,
вихователі

 

2. Методичні  рекомендації
планування
освітнього процесу відповідно
до програми  «Я  у  світі»,
«Впевнений старт» .

вересень директор  

3. Розробити  для  батьків  та
вихователів  пам’ятки  з  питань
безпеки життєдіяльності дітей.

протягом
року

 вихователі  

 4.            Виготовлення  атрибутів  до
рухливих  та  сюжетно-рольових
ігор.

протягом
року

вихователі  

5. Поповнювати  сценарії  свят,
розваг,  Днів здоров’я.

протягом
року

вихователі  

 



РОЗДІЛ 4.
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

4.1. Робота з батьками
Загальні  батьківські збори:

1. 1.Пріоритетні  напрямки  роботи  закладу  на
2020-2021 н. р. Робота з дітьми  відповідно до
вимог освітньої програми  «впевнений старт».
2. Організація харчування дітей в ЗДО.
3.  Про  заходи  щодо  зміцнення  матеріально-
технічної бази закладу.
4.  Вибори  голови  та  членів  батьківського
комітету  закладу.
 
1.    Підсумки  спільної  роботи  ЗДО  та
батьків  в 2020-2021 навчальному році.
2.  Готовність  дітей  передшкільного  віку  до
навчання в новій українській школі.
3.  Проблеми  та  завдання  на  наступний
навчальний рік.

 вересень
 

 

 

 

 

 

 травень

Завідувач
КДНЗ,

вихователі
 
 
 

 
 
 Завідувач
КДНЗ,
вихователі
 

 

2. День відкритих дверей. вересень Завідувач
КДНЗ,

вихователі

 

Групові батьківські збори
2.         в групі «Капітошка»

(2-4 рік життя)
1. Організаційні питання, вибір батьківського

активу.
2. Режим роботи ЗДО.
3. Перші дні у дитсадочку (бесіда)
4. Здоров’я дитини – то найбільший скарб.
 
1.  Рівень  навичок  самообслуговування  серед

вихованців групи.
2.  Виступи батьків з обміну власним досвідом

за  темою  зборів.  «Привчаємо  малят  до
самостійності»

3.  Допоможіть  дитині  стати  самостійною
(пам’ятка).

4.  Організаційні питання.  Підсумки зборів.
 

в групі «Ромашка»
(4-6 рік життя)

1.Організація  освітнього  процесу  дітей
старшого дошкільного віку в ЗДО відповідно
до Базового компоненту дошкільної освіти.
2.Рухова активність старших дошкільників та
важливі етапи її розвитку.
3.   Психологічна  характеристика  дітей  6-го

року життя
4. Тестування батьків.

 
 
вересень
 
 
 

березень
 
 
 
 
 

вересень
 
 
 
 

 
 

Пермякова А.С.

.
 
 
 
 
 
 
 

Бакшеєва І.О,
Ярош Т.М.

 
 
 
 

 

 



 
1.     Підсумки  підготовки  дітей  старшого
дошкільного віку до навчання в школі.
2.     Про роботу в родині та в закладі щодо
підготовки дитини до шкільного життя.
3.     Це допоможе вашій дитині психологічно
підготуватися до школи (пам’ятка).
4.       Підведення підсумків.

травень
 
 
 
 

Консультації для батьків

           Навіщо  дотримуватись режиму  дня.
Виховання  дисциплінованості  і
організованості у дітей.

          Як  залучити  дітей  до  морально-
патріотичного  виховання  вдома.  Роль
сімейних традицій у вихованні дитини.

          Попередження  дитячого  травматизму
та перша домедична допомога

          Дефіцит  батьківської  любові.  Як
навчити не повчаючи?

          Традиції трудового виховання в сім’ї.
          Дива  в  гаманці.  Знайомимо  дітей  з

економікою.
          Здоров’я дитини – багатство країни.
          Граємо  всюди.  Гра  це  іскра,  яка

запалює вогник допитливості, цікавості.
          Перший  крок  батьків,  що  бажають

змінити поведінку дитини.
          Відпочиваємо разом з дітьми.

вересень
 

жовтень

 листопад
 
грудень
 
січень
 
лютий
 березень
 квітень
 
травень
 
червень

вихователі  

      

 
4.2. Загальні заходи для дітей

Виставки дитячих робіт

         «Осінь в гості завітала»
 
         «Зима  прийшла  з  дарами  та

добрими  сюрпризами»
 
        «Для матусі всі квіти світу»
 
        «Про  безпеку  дбай  –  безпеку

пам’ятай»
 

жовтень

грудень
 

березень
 
квітень-
травень

вихователі  



Свята та розваги
1. День дошкілля 27.09.2020 Музичний

керівник,
вихователі

 

2. Осіння ярмарка вересень Музичний
керівник,

вихователі
3. Розвага «Тато, мама і я спортивна сім`я» жовтень Музичний

керівник,
вихователі

4. Свято «Осінні барви» листопад Музичний
керівник,

вихователі
5. Здраствуй ялинко грудень Музичний

керівник,
вихователі

6. «Колядки співаємо з Різдвом вітаємо» січень Музичний
керівник,

вихователі
7. Мамине свято березень Музичний

керівник,
вихователі

8. Родинне свято «Закосичення» травень Музичний
керівник,

вихователі
9. Свято писанки квітень Музичний

керівник,
вихователі

10
.

Випускний бал травень Музичний
керівник,

вихователі 

 

Тижні безпеки та ЦЗ
1. Місячник цивільного захисту.

Тиждень  знань  з  основ  безпеки
життєдіяльності.

вересень-
жовтень

Завідувач
ДНЗ,

вихователі

 

 2. Увага!  Діти на дорозі!  Тиждень дорожнього
руху.

листопад Завідувач
ДНЗ,

вихователі

 

3. Тиждень безпеки дитини. квітень Завідувач
ДНЗ,

вихователі

 

4. Тиждень охорони праці. День ЦЗ квітень Завідувач
ДНЗ ,

вихователі

 



4.3. Співпраця зі школою
№
п/п

Зміст роботи Термін Відпові-
дальний

Відмітка
про

виконання
1. Обговорити  та  затвердити  план

спільних заходів для  співпраці ЗДО
«Веселка»  та  ЗЗСО  І-ІІІст.            с.
Северинівка

серпень завідувач ДНЗ,
заступник
директора

школи

 

2. Забезпечити  взаємовідвідування
вихователями  ДНЗ  та  вчителями
початкових класів занять в ДНЗ та уроків в
початковій школі.

вересень,
травень
 
 

Завідувач ДНЗ,
 заступник
директора

школи

 

3. Ознайомити  вчителів  початкових  класів  з
Базовим  компонентом  дошкільної  освіти
та програмою «Впевнений старт».

протягом
року

 
 

Завідувач ДНЗ,
 заступник
директора

школи
 

 

4. Провести  екскурсії  з  дітьми  старшого
передшкільного віку:
          по школі;
 
          у шкільну бібліотеку;
 
          до ФАПу

 
жовтень
квітень
травень

педагог-
організатор,
вихователь,
заступник
директора

школи

 

3. Залучати  учнів  початкових  класів  брати 
участь  у  святах,  розвагах,  конкурсах,
театралізованих  дійствах  в  ДНЗ.

протягом
року

 

вихователі,
вчителі

початкових
класів

 

4. Використовувати  в  освітній  роботі
сюжетно-рольові  ігри:  "Школа",
"Бібліотека"  та  інші  ігри  шкільної
тематики.

протягом
року

 

вихователі  

       



РОЗДІЛ 5.
АДМІНІСТРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

№
п/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Доповнення,
корекція

Виробничі наради
1. 1.  Про  підсумки  підготовки

закладу  до  нового
навчального року.
2.  Організація  роботи  ЗДО  в
2020-2021 навчальному році.
3. Поняття  про  дошкільну
гігієну.  Вікові  анатомо-
фізіологічні  особливості
дітей,  їх  значення  в
організації  освітнього
процесу.
 

серпень Завідувач ДНЗ,
завідувач

господарством,
вихователі

 

2. 1. Організація  фізичного
виховання,  загартування
дітей в ЗДО.
2.   Стан  харчування  дітей  в
2020 році.
3.  Санітарно-гігієнічні  умови
та стан технічних систем, які
забезпечують  діяльність
закладу.  
 

січень
 
 
 
 
 

Завідувач ДНЗ,
завідувач

господарством,
вихователі

 

3.
 
 
 
 

1.  Аналіз  стану  освітнього
процесу  за  2020-2021
навчальний рік.
2.  Взаємодія  ЗДО  із  ЗЗСО,
сім’єю та громадськістю.
3.  Про  підготовку  до
проведення  ремонтних  робіт
та  дотримання  правил  з
охорони  праці   під  час  їх
проведення.
 

травень Завідувач ДНЗ,
завідувач

господарства,
вихователі

 

 

                                                          Загальні збори колективу
1. 1.   Про підсумки підготовки

ЗДО  до  нового  навчального
року.
2. Про мережу груп, режим та
графік роботи закладу в 2020-
2021 н. р.  

31.08.2020 Завідувач ДНЗ  

2. 1  Про  основні  напрямки
управлінської  діяльності  в
2020-2021 навчальному році.
2.Звіт  керівника  закладу про
свою роботу.

червень Завідувач ДНЗ  



Зміцнення матеріально-технічної бази
1. Перевірити  готовність  груп  до

нового навчального року.
до

01.09.2020
Завідувач ДНЗ,

зав.  господарста
 

2. Розробити  план  заходів  по
покращенню  матеріально-
технічного  стану  приміщень
ЗДО на 2021 рік.

грудень Завідувач ДНЗ,
зав.  господарста

 

3. Продовжити  роботу  по
ландшафтному  дизайну
ігрового майданчика, квітників.

жовтень,
березень

Завідувач ДНЗ,

зав.  господарста

 

4. Вчасно  поповнювати  ЗДО
миючими,  дезінфікуючими
 засобами,  твердим  та  м`яким
інвентарем.

постійно Завідувач ДНЗ,

зав.  господарста

 

5. Залучати спонсорські кошти та
благодійні внески на оновлення
матеріально-технічної  бази
закладу

постійно Завідувач ДНЗ,

зав.  господарста

 

6. Контролювати  роботу
завідувача господарства щодо:
-     своєчасної подачі замовлень

та  завезення  продуктів
харчування;

-      збереження  продуктів
харчування,  відповідності
сертифікатів,  дотримання
термінів реалізації;

-  економного  використання
миючих та чистящих засобів;

-  за  своєчасним  ремонтом
меблів,  ігрового  обладнання
на  майданчиках,
сантехнічного  та
технологічного обладнання;

-  за  виконанням  режиму
економії  води  та
електроенергії, тепла;

- своєчасної підготовки системи
опалення  до  опалювального
сезону;

-     здійснення  вимірів  опори
ізоляції електрообладнання;

-  за  дотриманням  вимог  щодо
утримання  території  та
приміщень ЗДО;

-     за  своєчасним  поданням
показників, електроенергії.

постійно Завідувач ДНЗ,  



7. Контролювати роботу кухаря:
-     закладку  продуктів
харчування;
-     технологію  приготування
страв;
-     якість приготування страв;
-     відповідність  норм  видачі
порцій на групи;
-     дотримання  санітарно-
гігієнічних  вимог  при  обробці
продуктів харчування;
-     виконання  інструкцій  по  з

ОП та БЖД.

постійно Завідувач ДНЗ,  

8. Контролювати  роботу
помічників вихователів:
-     якість прибирання;
-     якість миття посуду;
-     санітарний стан приміщень,

санвузла,  обладнання,
інвентаря;

-     виконання  інструкцій  з
ОБЖ та ОП.

 

постійно Завідувач ДНЗ,

 

 

9. Контролювати  роботу
машиніста з прання білизни та
прибиральника:
-  наявність  та  дотримання
графіку  зміни  білизни,  якість
прання;
-  дотримання  норм  витрат
миючих засобів;
- збереження обладнання;
-     якість прибирання;
-     санітарний  стан

приміщень,  обладнання,
інвентаря;

-  виконання інструкцій з  ОБЖ
та ОП.

постійно Завідувач ДНЗ,

 

 

10. Систематично  здійснювати
контроль  за  станом  ігрового
обладнання,  дитячих  меблів,
санітарно-технічного
обладнання,  теплотехнічного,
енергетичного  та
технологічного обладнання.

щомісяця Завідувач ДНЗ,
зав. господарства

 

11. Своєчасно  проводити
інвентаризацію  та  списування
інвентарю,  обладнання  та
матеріалів.

відповідно
до графіка

Завідувач ДНЗ,
зав.  господарста

 

12. Скласти  план  заходів  щодо
покращення  матеріально-
технічної  бази  закладу,
проведення  поточних
ремонтних  робіт.  Придбати

квітень Завідувач ДНЗ,
зав.  господарста

 



матеріали  для  поточного
ремонту  приміщень  та
групових кімнат.

13. Контролювати  своєчасне
проходження медичного огляду
працівниками закладу.

відповідно
до графіка

Завідувач ДНЗ  

14. Систематично  знайомити  з
наказами  та  розпорядженнями
відділу  освіти  та  інш.
управлінь.

постійно Завідувач ДНЗ  

        
РОЗДІЛ 6.

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
№
п/п

Тематика Вид контролю Термін Відпові-
дальний

Форма
узагалі-
нення

1.      
1.

Готовність груп  до  нового
навчального року.

підсумковий серпень Завідувач
ДНЗ

виробнича
нарада

2. Санітарно-гігієнічні  умови
та стан технічних систем, які
забезпечують  діяльність
закладу.

оглядово-
оперативний

протягом
року

Завідувач
ДНЗ

виробнича
нарада

3.  Загальна  організація
харчування  дітей  та
нормативно-технологічна
документація.

оперативний
 

протягом
року

Завідувач
ДНЗ

наказ,
виробнича

нарада

2.      
4.

Готовність  теплового
господарства  ЗДО  до
зимового періоду.

оперативний вере-
сень

Завідувач
ДНЗ

виробнича
нарада

 
5.

Взаємодія  ЗДО  із закладом
загальної  середньої  освіти,
сім’єю та громадськістю.

оперативний вере-
сень,

тра-вень

Завідувач
ДНЗ

виробнича
нарада

 
6.

Ранковий  прийом  дітей  та
підготовка до робочого дня.

оперативний жовтень Завідувач
ДНЗ

картка-аналіз

7. Використання  дидактичних
ігор на занятті.

оперативний грудень Завідувач
ДНЗ

консуль-тація

8. Аналіз  відвідування  та
захворюваності дітей.

оперативний січень Завідувач
ДНЗ

наказ,
вироб. нар.

9. Організація  ігрової
діяльності в ЗДО.

тематичний лютий Завідувач
ДНЗ

довідка,
наказ (до
педради)

10 Готовність  працівників
закладу до робочого дня

попере-
джувальний

лютий Завідувач
ДНЗ

консультація,

11 Планування  освітнього
процесу в ЗДО.

оперативний 1 раз на
місяць

Завідувач
ДНЗ

консультація

12 Формування  культурно-
гігієнічних навичок у дітей

оперативний бере-
зень

Завідувач
ДНЗ

картка-аналіз

13 Аналіз  проведення  піших
переходів.

оперативний квітень Завідувач
ДНЗ

картка-аналіз

14 Показники  компетентності
випускника ЗДО

підсумковий травень Завідувач
ДНЗ

довідка,
наказ



Додатки 
Додаток 1

МЕДИЧНА РОБОТА В ЗДО
                                                                                                         

№ Зміст роботи Термін
 

Форма 
узагальнен

ня

Відповідальні Відмітк
а про

виконан
ня

1 Організаційна робота
1.Погодити та затвердити 
графік роботи медсестри 
2.Систематично вести 
обов'язкову документацію 
за встановленою формою.
3.Брати активну участь в 
реалізації плану роботи  
ЗДО на 2020/2021 н.р.

вересень
2020р

постійно

постійно

графік

докумен-
тація

реалізація

Завідувач ДНЗ

медична
сестра

 

2 Лікувально – профілактична робота

1.Проводити поглиблені 
огляди дітей.
2.Виконувати профілактичні
щеплення згідно з річним 
планом.
3.Проводити комплексне 
оздоровлення дітей.
4.Обстежити дітей і 
співробітників на 
ентеробіоз та гельмінтози.
5.Забезпечити медкабінет 
необхідними ліками та 
медичними інструментами.

6.Провести антропометрію.

7.Проводити огляд дітей на 
педикульоз та коросту

8. Проводити облік  
контролю за проведенням 
фізкультурних занять у всіх 
вікових груп

9. Надавати своєчасну 
медичну допомогу дітям, 
які захворіли, ізолювати їх 

упродовж
року

постійно

постійно

постійно

2 рази на
рік

2 рази в
рік

листопад
березень
грудень

упродовж
року

система-
тично

карточки
журнал

журнал

журнал

журнал

журнал

журнал

практична
реалізація

Медична
сестра

 



до приходу батьків. упродовж
року

постійно

3 Протиепідемічна робота

1.Організувати сезонну 
профілактику інфекційних 
захворювань та проводити 
протиепідемічні заходи 
щодо боротьби з ними.

2.Контролювати ранковий 
прийом дітей в ЗДО

3.Контролювати 
проходження медоглядів 
працівниками ЗДО.

4.Ознайомлювати 
працівників ЗДО з 
методикою проведення 
дезінфекційного режиму 
новими препаратами

упродовж
року

постійно

постійно

постійно

журнал

журнал

журнал

Медична
сестра

 

4 Харчування дітей

1.Контролювати санітарний 
стан харчоблоку.
2.Контролювати якість та 
терміни реалізації харчових 
продуктів. 
3.Контролювати дотримання
технології приготування їжі,
закладку в страви основних 
продуктів.
4.Контролювати дотримання
графіка видачі їжі.
5.Контролювати ведення 
відповідної документації на 
харчоблоці.

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

журнал медична
сестра  

5 Санітарно – гігієнічна робота



1.Контролювати санітарний 
стан груп, пральні, 
музичного залу, спортивного
залу, ігрових майданчиків, 
технічних приміщень.
2.Котролювати дотримання 
повітряно – температурного 
режиму.
3.Контролювати дотримання
графіка кварцування груп.
4.Контролювати дотримання
правил миття іграшок і 
посуду.
5.Контролювати дотримання
санітарно - гігієнічних 
навичок персоналом ЗДО.
6.Контролювати дотримання
культурно - гігієнічних 
навичок дітей ЗДО.
7.Провести заняття по 
санмінімуму з працівниками
ЗДО

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

лютий
2021р

журнал медична
сестра

6 Санітарно просвітницька робота
Провести консультації:
1 Як вживати вітаміни
2. Скільки повинна спати 
дитина?
3.Вплив здорового способу 
організації життя сім’ї на 
розвиток і виховання дитини
та зміцнення її здоров’я
4.Засідання санмінімуму
Надання першої 
долікарської   допомоги

вересень
січень 

березень
1

1 р в 
місяць

матеріали

матеріали

медична
сестра

Додаток 2
Охорона праці



№ Заходи Термін
Відповідаль

ні

Відміт
ка про
вико

нання

1 Провести огляд протипожежного 
стану закладу

03.09.2020 Завідувач
ДНЗ

2 Провести з працівниками 
інструктаж з пожежної безпеки, 
охорони праці, техніки безпеки

За
графіком

Завідувач
ДНЗ    

3 Провести навчання працівників  на 
вміння користуватися  
вогнегасниками, які є в наявності 

Березень
20201

   Завідувач 
ДНЗ

4 Призначити відповідальних за 
пожежну безпеку в кожному 
приміщенні

Вересень
2020

Завідувач 
ДНЗ

5 Розмістити таблички у кожному 
приміщені, на яких вказано 
прізвище відповідального за 
пожежну безпеку та охорону праці, 
інструкцію з пожежної безпеки

Вересень
2020

Завгосп  

6 Забезпечити кожне приміщення та 
посадових осіб інструкціями з 
пожежної безпеки та планом 
евакуації на випадок пожежі

Лютий
2021

Завгосп  

7 Перевірити стан електромереж, 
електрообладнання, захисного 
заземлення

За
графіком

Завгосп  

8 Усі електрощити оснастити схемою
підключення споживачів з 
пояснювальними надписами

Березень
2021

Завгосп  

9 Забезпечити технічне 
обслуговування, справний стан і 
постійну готовність до 
використання систем 
протипожежного водопостачання

Постійно завгосп
 

10 Проводити навчання дітей, 
працівників діям у випадку 
надзвичайних ситуацій 

Жовтень,
2020

Квітень
2021

Завідувач 
ДНЗ

13 Проводити заняття з дітьми по 
пожежній безпеці

Щомісяця Вихователі

14 Провести музично - літературне 
свято «Малюкам про пожежу»

Червень
2021

Музичний
керівник

15 Провести консультацію для батьків 
«Охорона здоров’я та життя дітей»

Липень
2021

Вихователі

16 Своєчасно проводити інструктажі Згідно Завідувач



працівників з охорони праці, 
техніки безпеки, протипожежної 
безпеки, вступні інструктажі, 
інструктажі на робочому місці 
тощо.

плану
проведення
інструктаж

ів

ДНЗ

17 Проводити з працівниками закладу 
теоретичні та практичні заняття з 
цивільного захисту

Квітень
2021

Завідувач 
ДНЗ

18 Організувати та провести здачу 
санмінімуму працівниками

Згідно
графіка

Медична
сестра.

19  Забезпечити своєчасне 
проходження медичного 
обстеження працівників

постійно Завідувач 
ДНЗ

20 Здійснювати контроль за 
санітарним станом у групах, на 
ділянках груп, в приміщеннях 
закладу

Згідно
графіка

завгосп  

Додаток №3
Організація харчування

№ Зміст роботи Дотримання
вимог

Інструкції з
організ.харчув
ання дітей у

Відповідальний Відмітк
а про

виконан
-ня



ЗДО
1 Загальна організація

Встановлення режиму харчування П.1.2 Старша 
медична сестра

Наявність меню-вивіски (про денне 
меню), графіка видачі їжі

П.1.25 Старша 
медична сестра

Зберігання добових проб П.1.3 Старша 
медична сестра

Організація  санітарно-освітньої 
роботи серед персоналу, батьків з 
питань організації раціонального 
харчування дітей, заслуховування 
питань організації харчування на 
зборах, нарадах тощо.

П.1.4 Старша 
медична сестра

Наявність приписів 
Держспоживслужби щодо порушення 
санітарно-гігієнічного режиму, 
калорійність страв тощо.

П.1.5 Старша 
медична сестра

Порівняльні таблиці виконання норм 
тощо.

П.1.24 Старша 
медична сестра

Проведення контролю за 
дотриманням посадових обов'язків 
осіб, відповідальних за харчування, 
проходження медичних оглядів

П.1.9 Завідувач ДНЗ

2 Матеріально-технічне забезпечення
Наявність харчоблоку, комори, 
овочесховища тощо, відповідальність 
їх утримання до санітарно-гігієнічних
вимог, запас продуктів у коморі

П.5,1,5.2,5.1
3,5.14,5.15,1
.16,1.17

Завідувач 
господарством

Стан технологічного, холодильного 
обладнання, його кількість, 
характеристика робочого стану.

П.4.5,4.6,4.7
,4.10,
4.11, 
4.12,4.13,
4.16,4.17,
4.18,4.19

Завідувач 
господарством

Забезпечення закладу необхідною 
кількістю посуду, його маркування та 
використання за призначенням.

П.5,2,1.26 Завгосп

3 Дотримання вимог безпеки
Наявність інструкцій щодо правил 
миття посуду, використання мийних 
засобів, технологічного обладнання 
тощо.

П.5.3 Завгосп

Правильність використання 
електроприладів

Завгосп



4 Нормативно-технологічна документація

Наявність примірного двотижневого 
меню

П.1.12 Старша
медична
сестра

Наявність щоденного меню-
розкладки

П.1.18 Старша
медична
сестра 

Наявність картотеки страв П.1.20 Старша
медична
сестра 

Відповідність  меню-розкладки 
картотеці страв

Старша
медична
сестра

5 Ведення документації харчування
Зошит обліку відходів П.1.21 Старша

медична
сестра

завгосп

Журнал бракеражу готової продукції П.1.22
Журнал обліку виконання норм 
харчування

П.1.30

Журнал бракеражу сирої продукції П.1.37,4.8
Журнал здоров'я працівників 
харчоблоку

П.1.37

Книга складського обліку П.1.38, 4.9
Заява на продукти П.1.15

6 Виховання культурно-гігієнічних навичок
Організація чергування дітей П.1.7 – 1.10 вихователі
Сервірування столу П.1.28
Дотримання графіка отримання їжі П.1.27 помічники 

вихователя
Взаємодія вихователя і помічника 
вихователя

П.1.17

Використання різних методів і 
прийомів щодо виховання у дітей 
культурно-гігієнічних навичок

П.1.19 вихователі

              

Додаток 4
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА  РОБОТА

                                                                                                 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка

про
виконан-

ня



1 Забезпечити дотримання гігієнічної
норми активної рухової діяльності 
дітей – 50% періоду неспання 
впродовж дня (з них 70% за 
рахунок організованих форм 
фізичного виховання)

упродовж
року

вихователі 

2 Забезпечити необхідний тренуючий
ефект занять з фізкультури. 

Звернути особливу увагу на
заняття, передбачені тричі на
тиждень під час прогулянок

упродовж
року

вихователі 
 

3 Проводити повний обсяг форм 
фізичного виховання, передбачений
програмами, дотримуючись 
рекомендацій щодо їх тривалості, 
насиченості динамічним 
компонентом, застосування 
елементів коригуючої гімнастики, 
умов проведення:

-  заняття з фізкультури;
- ранкова гімнастика;

- гігієнічна гімнастика після
денного

  сну;
-  рухливі ігри;

-  рухливі розрядки під час ігрової
   діяльності  в приміщенні у

вигляді
   короткочасних (1-2 хв.)стрибків,

   підскоків тощо;
-  фізкультурні хвилинки;

-  фізкультурні паузи;
-  пішоходні переходи;

- спортивні розваги, свята, змагання

щоденно 

за потребою

1р. на
тиждень

2-3 р/місяць

вихователі
музичний
керівник 

4 Здійснювати повний комплекс 
оздоровчо-загартовуючих заходів

упродовж
року

Медична
сестра



5 Провести аналіз стану здоров'я 
дітей:
• хронічної захворюваності
та фізичного розвитку за
даними поглибленних
медичних оглядів
• гострої захворюваності, у
т.ч. інфекційної, та недоліків у 
роботі, що сприяють 
захворюваності дітей 

після
оглядів

Завідувач ДНЗ
медична
сестра

6 Розробити комплексні заходи, 
спрямовані на зниження 
захворюваності дітей (за 
підсумками аналізу їх здоров'я)

Січень
2020р

медична
сестра

7 Заповнити "Листи здоров'я" після оглядів медична
сестра

8 Здійснювати спільні відвідування 
занять з фізкультури та інших форм 
фізичного виховання з метою 
медико – педагогічного контролю 
(за існуючими рекомендаціями)

двічі на рік
у кожній

групі

медична
сестра

9 Обговорювати  на  педагогічних
радах питання: 

- підсумки захворюваності за    
минулий    рік;  

- стан захворюваності.

за річним
планом

вихователі
    завідувач     
ДНЗ

медична
сестра

10 Недоліки оздоровчої роботи   і  
завдання  по   їх виправленню;
Підсумки  перевірок (режиму дня,   
рухової активності тощо);
Повідомлення медичної сестри про 
захворюваність   дітей    у динаміці 
та    недоліки    в роботі,   що   
позначаються на її показниках.

травень

Завідувач ДНЗ

медична
сестра

Додаток 5
ПРАВООСВІТНЯ  РОБОТА

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка
Організаційно-педагогічна робота



1 Оформити в методичному
кабінеті куточок на допомогу
вихователям «Вивчаємо права

дитини».

Січень
2021р 

вихователі

Методична робота та контроль
2 Провести консультацію для 

вихователів: «Дошкільнятам 
про права дитини».

Березень
2021р 

вихователі

3 Здійснювати постійний 
контроль за створенням і 
підтриманням психологічного 
комфорту в групах.

упродовж
року

практичний
психолог

Робота з дітьми
4 Проводити заняття, бесіди, 

дидактичні ігри з дітьми з пра-
вового виховання, з особистої 
безпеки дітей.

упродовж
року

вихователі
груп

5 Організовувати перегляди 
мультфільмів, ілюстрацій за 
проблемою.

упродовж
року

вихователі
груп

муз керівник 
6 Читати художні твори з 

правового спрямування, 
вивчати вірші, загадки, 
прислів'я, розгадувати ребуси, 
кросворди.

упродовж
року

вихователі
груп

7 Провести розвагу з дітьми:
«Все в твоїх руках»

Червень
2021

музичний
керівник 

Робота з батьками
8 Запрошувати батьків на 

заняття з правового виховання,
розваги, дні відкритих дверей.

за графіком вихователі 

9 Виносити питання за 
проблемою під час проведення
батьківських зборів.

вересень,
2020 травень

2021

вихователі 

10 Проводити консультації для 
батьків 

упродовж
року

вихователі 

Додаток 6

План заходів

щодо  запобігання  та  протидії  булінгу



 на 2020-2021 н.р.

№
НАЗВА ЗАХОДУ

Цільова
аудиторія

Термін
проведення

Відпові- 
 дальний

1 Видати  наказ  про  
запобігання  булінгу  в  
закладі  дошкільної  освіти

працівники 
 

вересень Завідувач ДНЗ

2 Вивчення законодавчих  
актів  та  Закону України від 
18.12.2019 року № 2657-VIII 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)».

працівники 
 

вересень Завідувач ДНЗ

3 Створення  морально-
безпечного освітнього  
простору,  формування  
позитивного  мікроклімату та 
толерантної міжособистісної  
взаємодії в  ході  годин  
спілкування,   круглих столів,
занять, прогулянок

працівники 
 та

вихованці

протягом 
року

  вихователі

 4  Проведення ранкових 
зустрічей з метою 
формування навичок дружніх
стосунків

вихованці протягом
року 

вихователі 

5 Складання  тестів  для  
діагностування  рівня  
напруги,  тривожності  в  
дитячому  колективі

працівники,
вихованці

жовтень практичний 
психолог

6 Обговорення  питання  
протидії  булінгу  на  
загальних  батьківських  
зборах

батьки травень Завідувач ДНЗ
, практичний 

психолог

7 Проведення круглого  столу 
на тему «Організація та 
проведення профілактичної 
роботи щодо попередження 
випадків булінгу серед 
учасників освітнього 
процесу»

працівники  
 

листопад практичний  
психолог



8 Тренінгове заняття 
«Профілактика булінгу в 
закладі  дошкільної  освіти».

працівники  
 

грудень практичний 
психолог

9 Складання порад «Як 
допомогти дітям упоратися з 
булінгом».

педагогічні 
працівники

протягом 
року

 практичний 
психолог

10 Перегляд  мультиплікаційних 
фільмів відповідної 
спрямованості

вихованці протягом 
року

вихователі,
практичний

психолог

 11  Проведення виставки 
дитячих малюнків: «Моя 
сім’я»; «Дитячі мрії»; «Разом 
з друзями».  

вихованці березень-
квітень 

 

12 Діагностування  рівня  
напруги,  тривожності:

спостереження за 
міжособистісною поведінкою
вихованців

опитування (анкетування) 
вихованців

психологічне діагностування 
емоційних станів вихованців

вихованці протягом 
року

практичний
психолог

13 Консультація  для  батьків 
«Протидія цькуванню в 
дитячому колективі»

батьки січень практичний
психолог

14 Круглий стіл для батьків 
«Поговоримо про булінг та 
кібербулінг».

батьки лютий практичний
психолог

15 Поради батькам, щоби 
зменшити ризик булінгу  для 
своєї дитини.

батьки протягом 
року

практичний
психолог

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

  Директор ЗДО «Веселка»

_______________ Н.І.Білан



План роботи

КДНЗ «Веселка» 

на літній оздоровчий період

2020-2021 навчального року
 

 

 

 

 

Організаційно-педагогічна робота

 

№

п/п
Зміст роботи

Дата

проведення
ВідповідальнийПримітка

1 2 3 4 5



1.

Скласти та затвердити режим 

роботи на літній період, сітку 

занять.

До 01.06.2021р. Завідувач ДНЗ,

вихователі

 

2.

Створити умови для того, щоб 

життєдіяльність дітей проходила 

на свіжому повітрі.

Протягом року

 Завідувач ДНЗ ,

вихователі

 

 

 

3.
Видати наказ про проведення 

літньої оздоровчої кампанії

 

До 25.05.2021

 

Завідувач ДНЗ 

 

 

4.

Провести з працівниками ЗДО   

інструктажі по техніці безпеки та

охороні життя та здоров’я дітей.

 

 

До 01.06.2021

 

 

Завідувач ДНЗ 

 

 

 

5.

В інформаційних кутках для 

батьків розмістити рекомендації 

по оздоровленні дітей.

 

До 01.06.2021

 

Вихователі
 

6.

Провести роз’яснювальну роботу

з працівниками закладу про 

заходи щодо попередження 

кишкових захворювань.

 

До 30.05.2021

 

 

 Ст..медсестра
 

7.
Вести контроль за організацією 

всіх режимних моментів.

Протягом 

оздоровчого 

періоду
Завідувач ДНЗ 

 

 

Методична робота.

 

№

п/п
Зміст роботи

Дата

проведення
Відповідальнийпримітка

1 2 3 4 5
1. Зібрати в методичному

кутку методичну та художню літературу

для допомоги вихователю у роботі в

березень

травень

Завідувач ДНЗ

 



літній оздоровчий період. 2021

2.

Провести консультації для вихователя:

„Завдання, форми та методи роботи по

оздоровленні дітей влітку”.

„Організація ігрової діяльності на

свіжому повітрі”.

„Природолюб – не споглядач

(екологічне виховання).

„Формування естетичного

світосприймання навколишнього”

„Формування компетентності

дошкільників про безпечну

життєдіяльність”

30.05.2021р.  

01.06.2021р.

до

10.06.2021р.

до

15.06.2021р.

до

01.07.2021р.

Завідувач ДНЗ
 

3.

Вести контроль за проведенням

прогулянок, екскурсій за межі ДНЗ за

вимогами програми та віку дітей.

Протягом

року

 Завідувач ДНЗ
 

4. Проводити ігри з піском та водою.
Протягом

року

Вихователі

5.

Систематично проводити рухливі та

спортивні ігри, свята та розваги, дні

здоров’я.

Протягом

року

Вихователі

 
 

7.
Організувати виставку робіт з

природничого матеріалу.
Липень Вихователі  

8.
Виготовити з дітьми гербарій „Рослини

екологічної стежини”.
Серпень Вихователі  

 

Адміністративно-господарська робота.

 

№

п/п
Зміст роботи

Дата

проведення
Відповідальний Примітка

1. На  майданчику замінити пісок в

пісочницях. До

01.06.2021р.

Завідувач

господарством



2.
Тримати в чистоті ігрові

майданчики. Постійно
Завідувач

господарством

3.

Організувати обрізування кущів,

чистку дерев, косіння трави та

бур’янів.
Протягом літа

Завідувач

господарством

4.

Провести з працівниками

позаплановий інструктаж з

питань охорони здоров’я та

життя дітей під час літнього

оздоровчого періоду.

До

01.06.2021р.
Завідувач ДНЗ

6.
Провести огляд та ремонт

споруд на майданчиках
До

25.04.2021р.

Завідувач ДНЗ

7.

Створити умови для проведення

трудового виховання на городі та

квітнику

До

01.05.2021р.

Вихователі

 

Оздоровча робота

 

№пп

1.

Зміст  роботи

Проводити комплекси 

Дата 

проведення

ВідповідальнийПримітка



загартовуючих процедур :

 повітряні ванни (постійне 

перебування дітей на свіжому 

повітрі згідно з режимом дня 

в легкій формі одягу  ;)

 перебування дітей на 

прoгулянці без взуття та в 

головних уборах;

 водні процедури в формі 

сольових доріжок після сну та

обливання ніг перед сном ;

 сонячні ванни в першу 

половину дня;

 сухе обтирання 

рукавичкою після сну.

 

 

 

постійно

 

 

 

вихователі

 

2.
Проводити вправи корегуючої 

гімнастики після денного сну.
постійно вихователі  

3.

З метою попередження 

плоскостопості практикувати 

ходьбу по ребристій дошці , 

кочення паличок , кульок.

 

постійно

Вихователі

 
 

4.

 

 

Перевести ЗДО на 4-ти разове 

харчування( об 10 год.- другий 

сніданок )

Протягом 

оздоровлення

завідувач

 

 

 

5.
Посилено вести контроль за 

дотриманням питного режиму.

Протягом 

оздоровлення

вихователі

 
 

 

Медична робота

 

№

пп
Зміст  роботи

Дата

проведення
Відповідальний Примітка

1.
Провести антропометричні виміри 

дітей.
До 5.06.2021

вихователі
 



2.

Вести контроль за технологією 

приготування їжі на харчоблоці та 

зберіганням продуктів.

Щоденно
завідувач

 

3.

Здійснювати щоденний контроль за 

загартовуванням 

дітей.,дотриманням режиму 

дня,виконанням санітарно-

гігієнічних вимог.

Щоденно Сестра медична

старша

 

4.

Вчасно складати перспективне 

меню, робити заготовку якісних 

продуктів,правильно вести 

документацію по харчуванню.

Протягом

Літа

Завідувач

 

5.
Вести профілактичну роботу по 

профілактиці педикульозу.

Протягом

Літа

Сестра медична

старша
 

6.

В санітарному бюлетені вести 

інформацію по профілактиці 

шлунково-кишкових захворювань 

влітку.

Протягом

Літа

Сестра медична

старша  
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