
                                                                                                        В.о. директор ясел – садка №11 

                                                                                                     __________________ С.В.Чорна 

 

 

Місячний план роботи 

Херсонського ясла-садка №11 

комбінованого типу з логопедичними групами 

на березень 2020 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 у весняний період; 

- про дотримання  режиму дня у відповідності 

до освітнього   плану; 

- контроль захворюваності по яслах-садку. 

 

04.03.20 

  

    

 

В.о. директора 

Чорна С.В. 

 

 

Ст. мед.сестра 

Попова Т. М. 

 

 

2. Інструктажі: 
 - інструктажі  з ОБЖ дітей  під час проведення 

весняних ранків та проведення прогулянок. 

02.03.20 В.о. директора 

Чорна С.В. 

 

 

 ІІ. Підвищення рівня фахової майстерності 

1. Ознайомити педагогів із календарем основних 

заходів відділу дошкільної освіти 

методичного кабінету при управлінні освіти 

на березень. 

 

05.03.20 

 

Чорна С.В. 

 

2. Діагностика і корекція страхів у дошкільників. 10.03.20 Практичний 

психолог  

Ініхова Г.В. 

 

3. Провести індивідуальні консультації для 

молодих педагогів за необхідністю.  

Упродовж 

місяця 

Чорна С. В. 

 

 

4. «Сучасні ігротехнології в ЗДО» авторський 

семінар – тренінг М.Шуть 

За окремим 

графіком 

Пед. 

працівники 

 

5. Педагогіка партнерства: обговорення 

ціннісних питань щодо розвитку щасливої 

дитини 

03.03.20 

ЗЗСО№ 55 

Кабанова Т.Г.  

6. Атестація педагогічних працівників. 13.03.20 Педагоги, які 

атестуються 

 

7. Міська атестація 30.03.20 Чорна С.В. 

Гатілова Т.М. 

 

8. Упровадження інноваційних технологій для 

формування комунікативно – мовленнєвої 

компетенції дошкільників. 

27.03.20 

ЗДО № 23 

Міллєр Я.В.  

ІІІ. Методична робота з кадрами 
1. Провести пед. годину: «Пошуково - ігрова 

діяльність дітей – один із засобів 

економічного виховання» 

   11.03.20 Кабанова Т.Г.  



2. «Методичний тиждень» - творчі звіти 

вихователів, що атестуються, виставка 

напрацьованих матеріалів. 

02.03.20- 

06.03.20 

Педагоги, які 

атестуються 

 

3. Підготувати та провести консультацію  для 

педагогів: «Облаштування природничого 

центру в групі». 

04.03.20 Бахрова О.М.  

4. Скласти перспективні плани роботи до 

«Тижня театральної діяльності» 

23.03.20 

27.03.20 

Вихователь – 

методист, 

вихователі 

 

5.  Провести семінар-практикум: «Інноваційні 

аспекти формування компетентності 

педагогів щодо економічного виховання 

дошкільників» 

12.03.20 Чорна С.В., 

педагоги 

 

6. Психолого – педагогічний тренінг 

«Професійне та емоційне вигорання 

педагога» 

20.03.20 Практичний 

психолог 

Ініхова Г.В. 

 

ІV. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

 
1. Персональний контроль «Професійна 

майстерність вихователів, які атестуються» 

І –ІІ 

тиждень  

АК  

2. Вибірковий контроль: «Організація і 

ефективність роботи з охорони дитинства» - 

інформація до педгодини 

10.03.20 Чорна С. В. 

Старші 

логоп.групи 

 

3. Оперативний контроль: «Організація 

харчування дітей»  

 

Упродовж 

місяця 

Чорна С. В.  

Консевич Л. М. 

Попова Т. М. 

 

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. Поради 

«Розвиток мовлення у молодших 

дошкільників» 

Упродовж 

місяця 

Островська 

О.П. 

 

2. Семінар для батьків «Готовність дитини до 

школи» 

24.03.20 Попович І.М.  

VІІ. Організаційно-педагогічна робота 

1. Проведення святкових ранків до свята весни, 

мами та всіх жінок. 

02.03.20- 

07.03.19  

Музкерівники, 

вихователі 

 

2. Шевченківське свято 10.03.20 Вихователі  

3.  «Казковий фестиваль» до Міжнародного дня 

театру. 

25.03.19-

29.03.19 

Вихователі, 

муз.керівники 

 

 

 

 


