
                                                  Директор ясел – садка №11 
 

                                                                               __________________ Людмила КОНСЕВИЧ 

 

 

Місячний план роботи 

Херсонського ясла-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на квітень 2021 року 

 

№

   

І. Організаційно - управлінська діяльність 

 Форми  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Прим. 

1. Адміністративна нарада при директорі: 

-  про організацію роботи з охорони життя і 

здоров׳я дітей; 

- про дотримання  режиму дня (прогулянки) у 

відповідності до освітнього плану; 

-  про стан відвідування дітьми закладу та 

 батьківської оплати за харчування; 

- про проведення весняних робіт по 

благоустрію садочка 

 

02.04.21 

  

    

Директор 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

Вихователь-методист 

Світлана ЧОРНА 

Діловод  

Світлана П’ЯНКОВА 

 

Заст.зав.господар. 

Інна ДІДЕНКО 

 

2.  Інструктажі: 

-  інструктажі з ОП  

 

26.04. 21 

Світлана ЧОРНА 

Інна ДІДЕНКО 
 

 ІІ. Підвищення рівня фахової майстерності 

1. Ознайомити педагогів із календарем основних 

заходів відділу дошкільного виховання 

методичного кабінету при управлінні освіти 

на квітень. 

 

02.04.21 

 

Світлана ЧОРНА 

 

 

2. Провести індивідуальні консультації для 

педагогів за необхідністю.  

Упродовж 

місяця 

Світлана ЧОРНА 

 
 

3. Готуємось до планування освітньої діяльності 

закладу на наступний навчальний рік: основні 

акценти. – інструктивно – методична нарада 

14.04.21 Світлана ЧОРНА 

 
 

4. Державний нагляд і контроль: покроковий 

алгоритм (Ніна ОМЕЛЬЯНЕНКО) 

За окремим 

графіком 

Світлана ЧОРНА  

ІІІ. Методична робота з кадрами 

 
1. Педгодина «Організація заходів до квітневих 

свят» 

01.04.21 Світлана ЧОРНА 

 
 

2. Консультація  з інструктором по фізкультурі 

«Ранкова гімнастика від А до Я» 

 

05.04.21 Світлана ЧОРНА 

 
 

3. Провести 1ед... годину: «Комунікативна гра –

засіб розвитку культури спілкування та 

формування мовленнєвого етикету у дітей 

старшого дошкільного віку» 

   07.04.21 Світлана ЧОРНА 

 
 

4. Підготувати та провести консультацію  для 

педагогів: «Дитячі ігри очима дорослих, або 

навчаємо педагогів бути активними 

14.04.21 Світлана СРІБНА  



учасниками дитячої гри». 

5. Рекомендації для педагогів: «Планування за 

оновленою освітньою програмою «Дитина»». 

21.04.21 Світлана ЧОРНА 

 
 

6. Міні – тренінг «Планета без сміття – і 

щасливе  все життя» 

26.04.21 Світлана ЧОРНА 

 

 

 

7.  Педгодина: «Підготовка і організація до 

тижня Безпеки життєдіяльності дітей» 

28.04.21 Світлана ЧОРНА 

 
 

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

 
1. Оперативний контроль у І молодших групах: 

«Організація прогулянок у першу половину 

дня» 

12.04.21- 

15.04.21 

Директор, 

вихователь – 

методист 

 

2. Щоденний моніторинг стану відвідуваності. Щоденно Ст. мед. сестра  

3. Комплексне вивчення: «Готовність старших 

дошкільників до навчання в школі» 

19.04.21– 

30.04.21 

Директор, 

вихователь – 

методист,  

прак. психолог 

 

4. Оперативний контроль: «Організація 

харчування дітей»  

 

Упродовж 

місяця 

Директор, 

вихователь – 

методист,  

сестра мед. старша 

 

V. Робота зі школою 

 
1. Знайомити вихованців з правилами поведінки 

школярів. 

Упродовж 

місяця 

Вихователі старших 

груп 

 

2.  Екскурсія на територію СШ № 24 – старші 

групи. 

24.04.19 Вихователь-

методист,  

вихователі 

 

3.  Сюжетно – рольові ігри на шкільну тематику. Упродовж 

місяця 

Вихователі старших 

груп 

 

VІ. Робота з батьками 

 
1. Збір вторинної сировини – макулатури. 

 

22.04.21 Вихователі, батьки  

2. Проведення фарбування дитячих 

майданчиків. 

Упродовж 

місяця 

Вихователі всіх 

вікових груп, батьки. 

 

3.  «Краса навколо нас» - чистий четвер 

День навколишнього середовища 

  15.04.21 Співробітники, 

батьки 

 

5.  Виставка поробок з вторинної сировини 

«Творимо разом» 

Іvтиждень Вихователі, батьки  

6. Робота консультпункту з питань екологічної 

освіти батьків. 

Упродовж 

місяця 

Директор, 

вихователь-методист 

 

VІІ. Організаційно-педагогічна робота 

1. Розвага до дня зустрічі птахів. 

 

01.04.21 Яніна МІЛЛЄР  

2.  Тематичні заняття до Міжнародного дня 

дитячої книги. 

02.04.21 Вихователі 

 

 

2. Спортивна розвага до Всесвітнього дня 

здоров’я. 

07.04.21 Інструктор з фіз.-ри 

вихователі ст.груп 

 

3. Проведення екологічного місячника 01.04.21-

30.04.21 

Вихователі 

 

 



4. Конкурс малюнків для дітей та батьків «Моє 

гарне чисте місто!» 

День навколишнього середовища 

19.04.21-  

23.04.21 

15-17. 

04.21 

Вихователі  

5. Музична розвага до Дня землі. 22.04.21 Муз. керівники 

Оксана МАНІЛОВА 

 

6. Розвага в старших та середніх групах до 

Великодня. 

30.04.21 

 

Муз.керівники, 

Ірина ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 


