
                                                                                                        Директор ясел – садка №11 

                                                                                       _______________Людмила КОНСЕВИЧ 

 

Місячний план роботи 

Херсонського ясла-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на січень 2022 року 

 

№

   

І. Організаційно - управлінська діяльність 

 Форми  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Прим. 

1. Адміністративна нарада при директорі: 

- аналіз захворюваності дітей за 2021  рік 

 

- ознайомлення батьків з новим 

порядком оплати за харчування 

 

11.01.22 

  

    

Ст. мед.сестра 

Тетяна 

ПОПОВА 

Діловод  

Світлана 

П’ЯНКОВА 

 

 ІІ. Підвищення рівня фахової майстерності 

1. Ознайомити педагогів із календарем основних 

заходів КУ «Херсонський міський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» ХМР  на січень. 

 

05.01.22 

 

Вихователь-

методист 

 

2. Провести індивідуальні консультації для 

педагогів за необхідністю.  

Упродовж 

місяця 

Вихователь-

методист 
 

3.  Інформаційний експрес-дайджест «Родзинки в 

роботі керівника» 

25.01-

28.01.2022 

Директор 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

 

4. Організація життєдіяльності дітей у другій 

половині дня 

12.01.22 

10.00 

Консультування 

ZOOM 

Світлана 

ЧОРНА 

 

ІІІ. Методична робота з кадрами 

 
1. Провести пед. годину: «Підготовка до 

літературного фестивалю «Літературні 

намистинки» 

   05.01.22 Вих.-методист 
Світлана ЧОРНА 

 

2. Провести педраду № 3: «Затвердження 

графіка курсів підвищення кваліфікації при 

КНВЗ «ХАНО» на І півріччя. Різне. 

10.01.22 Вих.-методист 
Світлана ЧОРНА 

 

3. Підготувати та провести консультацію  для 

педагогів: «Вимоги до оформлення куточка 

дитячої книги». 

13.01.22 Вихователь 

Яніна МІЛЛЄР 

 

4. Провести пед. годину: «Професійне мовлення 

педагогів» 

24.01.22 Вчитель-логопед 

Тетяна 

ГАТІЛОВА 

 

5. Провести семінар – практикум: «Розвиток 

мовлення засобами художньої літератури» 

31.01.22 Вих.- методист 

Світлана 

ЧОРНА 

вихователі  

 



6. Тиждень педмайстерності. 18.01.22- 

20.01.22 

Вихователі, яку 

атестуються 

 

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

 
1. Персональний контроль «Професійна 

майстерність вихователів, які атестуються» 

Упродовж  

місяця 

АК  

2. Оперативний контроль: «Організація 

харчування дітей»  

Упродовж 

місяця 

Директор, сестра 

мед.старша, 

 

3. Оперативний контроль: «Систематичність і 

рівень проведення фізкультурних свят і 

розваг». 

10.01.22- 

14.01.22 

Вихователь - 

методист 

 

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

V. Робота зі школою 

 
1. Знайомити вихованців з правилами поведінки 

школярів. 

Упродовж 

місяця 

Вихователі 

випускних груп 

 

VІ. Робота з батьками 
1. Робота школи молодих батьків.  

- консультація «Перші уроки моральної 

поведінки» 

- «Дитина у світі прекрасного» 

Упродовж 

місяця 

Світлана 

КОВАЛЕНКО 

Валентина 

КОРСАКОВА 

 

2. Рекомендаціі для батьків у viber-групах Упродовж 

місяця 

Педагоги 

 

 

3.  Рекомендації для батьків «Як вчити вірші з 

дітьми» в рамках проведення І туру 

фестивалю «Літературні намистинки» 

І-ІІ 

тиждень 

січня 

Педагоги  

VІІ. Організаційно-педагогічна робота 

1. Новорічні фізкультурні розваги за планом 

інструктора з фізкультури 

10.01.22 

14.01.22 

Інструктор з 

фізкультури, 

муз керівники, 

вихователі 

 

3.  Літературний фестиваль  І тур по яслам-садку 17.01.22     

21.01.22 

Вихователі 

садових груп 

 

4. Музичні розваги за планом музичних керівників Упродовж 

місяця 

Музичні 

керівники, 

вихователі 

 

5.  День здоров’я 31.01.22 Інс. з фіз.-ри, 

вихователі 

 

 

 

 

 


