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НАКАЗ 

 

"__"______2021р.                 м. Кривий Ріг                               №  

 

Про підведення підсумків початкового моніторингу 

засвоєння дошкільниками базових знань   

Керуючись Законами України «Про освіту», Положенням «Про методичну 

роботу з педагогічними кадрами в закладах освіти», відповідно до задач плану роботи 

КЗДО КТ №60 КМР на 2021-2022 н.р., з метою визначення рівня засвоєння дітьми 

базових знань, умінь та навичок за освітніми напрямами БКДО та програмою 

розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Проаналізувавши зміст 

довідки про результати моніторингового дослідження у вересні 2021р. по КЗДО КТ 

№60 КМР.  

НАКАЗУЮ: 
 

І. Вихователю -методисту: Курило Г.П., Кочережко Т.М. 

1.1. Постійно Контролювати планування, організацію та проведення занять, 

рухливих (з ускладненнями), народних, сюжетних ігор, проведення спортивних 

розваг та самостійної рухової діяльності дітей.  

1.2. До 15.10.2021р. Провести цикл консультацій з молодими  педагогами, щодо 

якісного проведення діагностики, підбір матеріалів.  

1.3.  До 17.01.2022р. Контролювати проведення індивідуальної роботи для діей з ООП 

з метою якісної підготовки до шкільного навчання гр. №7,8,9,10. 

1.4. Постійно Контролювати планування та проведення індивідуальної роботи з 

дітьми у яких виявлено низький рівень засвоєння базових знань на всіх вікових 

групах.  

   

ІІ. Вихователям усіх вікових груп.  

2.1. Забезпечити постійне виконання завдань всіх освітніх напрямів БКДО та 

Державної програми "Українське дошкілля", "Впевнений старт" (частково – 

групи старшого дош. віку). 

2.2. До 01.10.2021р. Розробити плани індивідуальної роботи для дітей з низьким 

рівнем засвоєння знань. 

2.3. Постійно Спілкуватися з дітьми літературною українською мовою в 

повсякденному житті. 

2.4. До 15.09.2021р. скласти перспективний план проведення занять з гурткової 

роботи. 



2.5. Постійно Під час освітнього процесу варіативно застосовувати профілактичні 

оздоровчі технології: елементи художньої гімнастики, пальчикова гімнастика, 

дихальна та звукова гімнастика, психогімнастика. 

2.6. До 01.10.2021р. Активізувати роботу з батьками, з метою надання рекомендацій 

по співпраці у соціальних месенджерах на кожній віковій групі.   

                                                                                                                                             

ІІІ. Вчителю-дефектологу, вчителю-логопеду: Кошелєвій Л.В., Саприкіній А.С., 

Остапішіній Л.Г., Міщенко В.В. 

3.1. До 01.10.2021р. Провести обстеження мовленнєвого розвитку дітей, які 

отримали низький рівень знань в  усіх вікових групах (окрім груп раннього віку та 

спеціальних груп).  

3.2. До 01.10.2021р. Сформувати групу дітей з загальним недорозвитком мовлення 

для проведення занять з логоритміки. 

3.3. До 11.10.2021р. Узагальненні дані дітей з низьким рівнем розвитку мовлення та 

психічних процесів розглянути на засіданні команди супроводу дітей з ООП КЗДО 

КТ №60 КМР 

3.4. За потреби надавати консультації для вихователів щодо проведення 

індивідуальної роботи з дітьми, які мають вади мовлення. 

3.5. До 01.10.2021р. Створити та забезпечити інформаційне наповнення 

консультативного клубу для батьків в соціальному месенджері Viber.  

3.6. За потреби проводити індивідуальну консультативну роботу з батьками щодо 

мовленнєвого розвитку  їх дітей.                       
 

IV. Вихователям спеціальних груп №7 - Куртеєєвій В.А., Радзівіл Т.П.,  №8 – 

Резніченко І.Я., Ствєтській В.О., №9 – Місюрі С.В., Згоник І.О., №10 – Богонос 

О.А., Харьковій П.О. 

4.1. Постійно проводити корекційно-відновлювальну роботу з дітьми. 

4.2. Постійно проводити виховну роботу, спрямовану на соціалізацію дітей з ООП, 

формування в них, позитивної самооцінки та почуття колективізму. 

4.3. За потреби проводити просвітницьку роботу, формуючи батьківську 

компетентність, залучати батьків до активної співпраці з фахівцями закладу. 

4.4. Постійно виконувати завдання індивідуальних маршрутів дітей з ООП, 

рекомендації спеціалістів закладу.         

     

V.  Старшій медичній сестрі – Новозванскій Н.О.: 

5.1. Постійно проводити контроль за відвідуванням та соматичним станом дітей, які 

мають низький рівень розвитку. 

5.2. До 01.10.2021р. Визначити оптимальне загальне навантаження на вихованців, під 

час проведення МПК.  

 

Контроль за виконанням наказу покласти на в\м  Курило Г.П. 

  

 

Директор КЗДО КТ №60 КМР                                        Наталя КУЗЬМА 

 

 

З наказом ознайомлені: 
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