
                                                  Директор ясел – садка №11 
 

                                                                                __________________ Людмила КОНСЕВИЧ 

 

Місячний план роботи 

Херсонського ясла-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на травень 2021 року 

 

№

   

І. Організаційно - управлінська діяльність 

 Форми  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Прим. 

1. Адміністративна нарада при директорі: 

- про організацію роботи щодо проведення 

«Тижня безпеки життєдіяльності»; 

- про стан відсутності дітей ясел-садка без 

поважних причин; 

- про підготовку до літнього оздоровчого 

періоду. 

 

 

06.05.21 

  

    

       Директор 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

Діловод Світлана 

П’янкова 

Вихователь-

методист 

Світлана ЧОРНА 

 

2.  Інструктажі: 

-  інструктажі  з ОБЖД дітей ; 

-  інструктажі про порядок дій у випадку 

виникнення пожежі; 

-  цільовий інструктаж з питань дотримання 

правил безпеки життєдіяльності дітей під час 

проведення спортивних змагань «Крок до 

Олімпу». 

 

06.05.21 

06.05.21 

 

17.05.21 

  
Світлана ЧОРНА 

Інна ДІДЕНКО 

 

Світлана ЧОРНА 

 

 

3. Виробнича нарада: 

- підготовка до літнього оздоровчого  періоду; 

- план ремонтних робіт влітку. 

18.05.21 Вихователь – 

методист, 

медичні 

працівники, 

директор, 

завідувач 

господарством 

 

 ІІ. Підвищення рівня фахової майстерності 

1. Ознайомити педагогів із календарем основних 

заходів відділу дошкільного виховання 

методичного кабінету при управлінні освіти 

на травень. 

 

06.05.21 

 

Світлана ЧОРНА 

 

 

2. Провести індивідуальні консультації для 

педагогів за необхідністю.  

Упродовж 

місяця 

Світлана ЧОРНА 

 
 

3. Іще раз про планування. План роботи на 

навчальний рік: нові орієнтири. 

13.05.21 

10.30 

ZOOM 

Світлана ЧОРНА 

 
 

4. Державний нагляд і контроль: покроковий 

алгоритм (Ніна ОМЕЛЬЯНЕНКО) 

ZOOM, за 

окремим 

графіком 

Світлана ЧОРНА  



5. Упроваджуємо методику Дьєнеша 17.05.21 

13.30 

ZOOM 

Світлана ЧОРНА, 

педагоги 
 

ІІІ. Методична робота з кадрами 
1. Провести пед .годину: «Організація дозвілля, 

розвиток творчих здібностей дітей 

дошкільного віку через театралізовану 

діяльність». 

   12.05.21 Світлана 

СРІБНА 

 

2. Підготувати та провести консультацію  для 

педагогів: «Ігрові динамічні паузи в роботі з 

дітьми». 

12.05.21 Інструктор з 

фізкультури 

Крістіна 

ПАВЛУСЬ 

 

3. Провести пед. раду: «Підсумки освітньої 

діяльності за 2020/2021 н.р.» 

   27.05.21 Директор 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

 

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

 
1. Оперативний контроль: «Організація 

харчування дітей»  

 

Упродовж 

тижня 

Директор, 

вихователь – 

методист, сестра 

мед. старша 

 

2. Щоденний моніторинг стану відвідуваності 

дітей. 

Щоденно Ст. мед. сестра  

V. Робота зі школою 

 
1. Знайомити вихованців з правилами поведінки 

школярів. 

 

Упродовж 

місяця 

Вихователі 

старших груп 

 

2.  Використовувати в освітній роботі сюжетно-

рольові ігри на шкільну тематику 

 

Упродовж 

місяця 

Вихователі  

VІ. Робота з батьками 
1. Консультації та рекомендації батькам про 

дотримання правил безпеки життєдіяльності 

дітей. 

17.05.21-     

21.05.21 

Вихователі всіх 

вікових груп 

 

2. Групові батьківські збори Упродовж 

місяця 

Вихователі всіх 

вікових груп, 

батьки. 

 

3.  Загальні батьківські збори Наприкінці 

місяця 

Директор  

VІІ. Організаційно-педагогічна робота 

2.  День матері і сім’ї – тематичні заняття 

 

07.05.21 Вихователь-

методист 

 

3. Тиждень безпеки життєдіяльності 

 

17.05.21 

21.05.21 

Вихователі всіх 

груп 

 

4.  День цивільного захисту та відпрацювання 

дій вводною «Пожежа» 

 

 

21.05.21 

Вихователь-

методист 

 

4. Проведення тематично – розважальної 

програми «Приборкання вогню». 

Упродовж 

тижня 

Вихователі 

старших груп 

 



3. Міський конкурс «Крок до Олімпу» 20.05.21 Інструктор з 

фізкультури, 

музкерівники 

 

5. День вишиванки. 

 

20.05.21 Вихователі  

7. Святкові ранки: «Прощавай, дитячий садок!» 
 

25.05.21 

26.05.21 

27.05.21 

28.05.21 

 

Муз.керівники, 

вихователі 

старших груп 

 

 

 

 

 

 

 


