
                                                                                                          Затверджую 

                                                                                                      директор ясел – садка №11 

                                                                                       _____________ Людмила КОНСЕВИЧ 

 

 

Місячний план роботи 

Херсонського ясел-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на жовтень 2020 року 

 

№

   

І. Організаційно - управлінська діяльність 

 Форми  роботи Термін 

виконанн

я 

Відповідальні Прим. 

1. Адміністративна нарада при директорі: 

- результати адаптаційного періоду в І 

молодших групах; 

-    організація роботи щодо надання платних  

додаткових освітніх послуг (хореографія); 

-     про виконання Інструкції з охорони життя 

і здоров'я дітей; 

 - підготовка закладу до осінньо – зимового 

періоду. 

 

05.10.2020 

  

  

  

 

 

Директор 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

Вихователь-

методист 

Світлана ЧОРНА 

Заст. завідувача 

господарством 

Інна ДІДЕНКО 

 

2. Проведення  інвентаризації в  закладі. Упродовж 

місяця 

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 жовтень. 

 

02.10.2020 

 

Світлана ЧОРНА 

 

 

2. Провести друге засідання атестаційної комісії, 

щодо розгляду поданих заяв до атестаційної 

комісії 

06.10.2020 Людмила 

КОНСЕВИЧ 

 

 

3. Видати наказ по яслах – садку №11 «Про 

атестацію педагогічних працівників, 

затвердити списки педагогів, які будуть 

атестуватися у 2020 році» 

 

До 

08.10.2020 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

 

 

4. Провести індивідуальні консультації для 

педагогів, що атестуються, щодо написання 

планів роботи та оформлення атестаційних 

матеріалів. 

 

З 

15.10.2020 

 

Світлана ЧОРНА 

 

 

5. Скласти графіки відкритих заходів 

атестуючих, графіки співбесід та відкритих 

заходів. 

 

До 

15.10.2020 

 

Світлана ЧОРНА 

 

 

6.  ZOOM запрошення «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників»  

Ніна ОМЕЛЬЯНЕНКО 

За окремим 

графіком 

Світлана ЧОРНА 

 
 

ІІІ. Методична робота з кадрами 



1. Провести пед. годину: «Драматизація та 

інсценування художніх творів». 

   

07.10.2020 

Тетяна 

КИРЛАСЬ 

 

2. Підготувати та провести консультацію  для 

педагогів: «Як весело та цікаво підготуватися 

до прогулянки». 

21.10.2020 Оксана 

МАНІЛОВА 

 

3. Ділова гра «Театральний ринг» 21.10.2020 Яніна МІЛЛЄР  

3. Обговорення з атестуючими щодо підготовки 

розваг до Дня козацтва, розподіл обов’язків. 

01.10.2020 Світлана ЧОРНА 

 
 

4. Інформація - обговорення щодо підготовки до 

І туру конкурсу «Крок до зірок», 

організаційні моменти 

01.10.2020 Світлана ЧОРНА 

Музичні 

керівники 

 

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

 
1. Оперативний контроль: «Сформованість 

культурно-гігієнічних навичок 

дошкільників». (ІІ молодші групи) 

09.10.20 

11.10.20 

Світлана ЧОРНА 

 
 

2. Епізодичний контроль: «Виконання режиму 

дня». 

Упродовж  

місяця 

Світлана ЧОРНА 

 
 

3. Спостереження за поведінкою дітей та 

психологічною атмосферою в групах. 

Упродовж 

місяця 

Практичний 

психолог  

Ганна ІНІХОВА 

 

V. Робота зі школою 

 
1. Консультація вчителів початкової школи № 

24, для вихователів груп старшого 

дошкільного віку (дотримуючись 

протиепідемічних заходів) 

Упродовж 

місяця 

Вихователі 

випускних груп 

 

2.  Екскурсія старших груп по території СШ № 

24 

ІІ тиждень Вихователі 

випускних груп 

 

VІ. Робота з батьками 
1. Загальні батьківські збори: «Взаємодія ясел-

садка та родини» 

06.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Директор  

2.  Рекомендації «Дотримання протиепідемічних 

заходів в садку та вдома» 

Упродовж 

місяця 

Вихователі  

VІІ. Організаційно-педагогічна робота 

1. Написати сценарії для проведення осінніх 

розваг. Обговорити на педгодині та 

розподілити обов’язки щодо підготовки до 

свят. 

06.10.2020 Музкерівники 

Вихователь-

методист 

 

2. Проведення І туру конкурсу «Крок до зірок» 

по ясла-садку.  

09.10.2020 

 

Музкерівники,  

 

 

3. Організувати та провести тематичний 

тиждень: «Гармонія руху!» 

19.10.20- 

23.10.20 

Вихователі 

Інс. з фізкульт. 

 

4. Тиждень пожежної безпеки, навчальні 

тренування ввідною «Пожежа» 

 

26.10.20 

30.10.20 

Вихователі, 

вихователь-

методист 

 

5 День здоров’я 30.10.19 Інс. з фізкульт., 

вихователі 

 



 

    

 

 

 

 


