
                                                                                                        Директор ясел – садка №11 

                                                                                       _______________Людмила КОНСЕВИЧ 

 

Місячний план роботи 

Херсонського ясла-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на січень 2021 року 

 

№

   

І. Організаційно - управлінська діяльність 

 Форми  роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Прим. 

1. Адміністративна нарада при директорі: 

- аналіз захворюваності дітей за 2020  

рік. 

 

06.01.21 

  

    

Ст. мед.сестра 

Тетяна 

ПОПОВА 

 

 

2.  Виробнича нарада: 

- аналіз результатів перевірки організації 

харчування дітей в яслах-садку; 

- затвердження графіка щорічних відпусток 

працівників на 2021 р. 

26.01.21 Директор 

Людмила 

КОНСЕВИЧ 

 

 ІІ. Підвищення рівня фахової майстерності 

1. Ознайомити педагогів із календарем основних 

заходів відділу дошкільної освіти 

методичного кабінету при управлінні освіти 

на січень. 

 

06.01.21 

 

Вихователь-

методист 

 

2. Провести індивідуальні консультації для 

педагогів за необхідністю.  

Упродовж 

місяця 

Вихователь-

методист 
 

3. Фестиваль професійної педагогічної  

творчості (педагоги які атестуються) 

За окремим 

графіком 

ZOOM 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

 

ІІІ. Методична робота з кадрами 

 
1. Провести пед. годину: «Організація та 

планування ігрової діяльності в яслах-садку» 

   13.01.21 Валентина 

КЛАСС 

 

2. Провести семінар – практикум: «Граємо з 

дітьми залюбки» 

20.01.21 Вих.-методист 

Чорна С. В., 

вихователі  

 

3. Підготувати та провести консультацію  для 

педагогів: «12 засобів заспокоїтись та не 

нервувати». 

13.01.21 Практичний 

психолог  

Ініхова Г.В. 

 

4. Брейн-ринг «Розвиток комунікативних 

навичок у дітей дошкільного віку» 

27.01.21 Ольга 

ПАВЛУСЬ 

 

4. Тиждень педмайстерності. 18.01.21- 

22.01.21 

Вихователі, яку 

атестуються 

 

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

 
1. Персональний контроль «Професійна Упродовж  АК  



майстерність вихователів, які атестуються» місяця 

2. Оперативний контроль: «Організація 

харчування дітей»  

Упродовж 

місяця 

Директор, сестра 

мед.старша, 

 

3. Оперативний контроль: «Систематичність і 

рівень проведення фізкультурних свят і 

розваг». 

11.01.21- 

15.01.21 

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» 

Упродовж 

місяця 

Валентина 

КОРСАКОВА 

 

2. Рекомендаціі для батьків у viber-групах  Педагоги 

 

 

VІІ. Організаційно-педагогічна робота 

1. Новорічні фізкультурні розваги за планом 

інструктора з фізкультури 

11.01.21 

15.01.21 

Інструктор з 

фізкультури, 

муз керівники, 

вихователі 

 

2. Перегляд відкритих занять. 18.01.21 

22.01.21 

Вихователі, які 

атестуються 

 

3.  Літературний фестиваль  26.01.21     

29.01.21 

Вихователі 

садових груп 

 

4. Музичні розваги за планом музичних керівників Упродовж 

місяця 

Музичні 

керівники, 

вихователі 

 

5.  День здоров’я 29.01.21 Інс. з фіз.-ри, 

вихователі 

 

 

 

 

 


