
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ 

Комунальний  заклад дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу №60 

Криворізької міської ради 
50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  вул. Руденко буд. 6 

Тел. (097) 567-32-66  e-mail: kkdnz60@gmail.com, ідентифікаційний код: 26328778, 
 

 
НАКАЗ 

 

         31.08.2021                                       м. Кривий Ріг                                         № 17- о\д 

 

Про затвердження рішень педагогічної ради  

«Про завдання діяльності  та  основні напрямки роботи КЗДО 2020-2021» 

Керуючись чинними нормативно-правовими документами  щодо 

організації діяльності закладів освіти, БКДО, державною програмою розвитку 

дошкільників «Українське дошкілля», що забезпечують здобуття дошкільної 

освіти у 2020-2021 навчальному році та виходячи з висновків комісії з 

перевірки готовності закладу освіти   до нового 2020-2021 навчального року 

на підставі ухваленого рішення педагогічної ради (протокол №1 від 

31.08.2021р.)  

 НАКАЗУЮ: 

І.  Роботу педагогічного колективу ЗДО  за літній оздоровчий період 2020  

вважати виконаною. 

ІІ.  Затвердити освітню програму закладу дошкільної освіти та план роботи 

КЗДО КТ №60 КМР на 2021-2022 н.р. з основними завданнями: 

 

1. - Формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника у 

забезпеченні якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, 

творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника. 

 - Осучаснити форми роботи, щодо комунікативно-мовленнєвої та 

математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження 

інноваційних методик та інтерактивних технологій. 

- Продовжити розвивати соціалізоване мовлення дошкільників (виступ 

перед глядачами), особливо дітей з ООП, під час організація 

театралізованої діяльності та літературних вечорниць: використовуючи 

нестандартні та цікаві освітні технології («Сторітелінг», «Синквейн», 

тощо).  

- Формування психологічної зрілості дошкільника та готовності родини 

вихованця до навчання в школі, шляхом активного залучення батьківської 

громади в освітній процес ЗДО (створення сприятливих умов для участі 

дітей та їх батьків у повсякденній діяльності ЗДО). 
 

2. Вихователям – методистам Курило Г.П. та Кочережко Т.М.: 
 



2.1. Забезпечити якісний навчально-методичний супровід виконання задач 

оновленого БКДО, Державних програм розвитку дошкільників «Українське 

дошкілля», освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку 

"Впевнений старт" та парціальних програм варіативної складової БКДО 

постійно. 

2.2. Організувати роботу цілісної методичної системи дій і заходів на 

виконання задач плану роботи ЗДО на 2021-2022 н.р. Протягом року  

2.3. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічними працівниками ЗДО. 

постійно  

2.4. Надавати дієву допомогу педагогам та спеціалістам закладу з питань 

організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину. Постійно.   

2.5. Використовувати у педагогічної діяльності методичну літературу під 

грифом МОН та відповідно до вимог БКДО і програми "Українське дошкілля", 

"Впевнений старт". 

2.6. Контролювати використання для моніторингового дослідження засвоєння 

базових умінь і навичок у дітей дошкільного віку методичний посібник 

"Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з БКДО"/Т.В. Киричук, 

О.М. Шаповал., постійно  

 

3. Затвердити плани роботи керівників гуртків за парціальними освітніми 

програмами. 

3.1. "Радість творчості" – програма художньо – естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку/ Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик.  Керівники 

Соломаха Н.І., Скаченко І.Л. 

3.2. "Дитяча хореографія" – програма та навчально – навчально методичне 

забезпечення хореографічної діяльності дітей. Онищенко О.В. 

3.3. "Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота для дітей 

дошкільного віку"- Градова О.П.  

3.4. "Казкова фізкультура" - парціальна програма з фізичного виховання для 

дітей раннього та дошкільного віку /Ігровий стретчинг. Ульянова К.С. 

 

4. Затвердити парціальні програми та інноваційні освітні методики, 

згідно яких буде проводитись гурткова робота на групах: 

4.1. «Методика виховання Фрідріха Фребеля і його 6 дарів»; Група №1 

4.2. «Методика раннього розвитку Марії Монтесорі»; Група №2 

4.3. «Методика раннього розвитку Нікітіних»; Група №3 

4.4. «STREAM – освіта» альтернативна програма розвитку інженерного 

мислення у дітей перед шкільного віку «Стежинки у Всесвіт»; Група №4 

4.5. Парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; Група 

№5 

4.6. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку 

«Скарбниця моралі»/ ППП «Я маленький журналіст»; Група №6 



4.7. «Нетрадиційна робота з казкою за методикою Л.Фесюкової/ 

Театралізована діяльність» Група №7 

4.8. «Хочу все знати» – навчально-методичний посібник з еколого – 

природничого напряму, для дітей дошкільного віку. Група №8 

4.9. Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку «Вітаю, 

театре»; Група №9 

4.10. Парціальна програма інтелектуального розвитку дітей раннього та 

перед шкільного віку «Інтелектуальна мозаїка»; Група №10 

4.11. Парціальна програма для дітей молодшого дошкільного віку «Грайлик» 

Група №11 

4.12. Парціальна програма для дітей дошкільного віку «Україна – моя 

батьківщина», створення міні – музею з Українознавства; Група №12 

4.13. Парціальна програма для ЗДО по формуванню лідерського потенціалу 

«Лідер живе у кожному»/ ППП «Ательє» в рамках роботи над творчим 

проєктом ЗДО «Апофема українського віночка». Група №13 

 

5. Затвердити склад творчої групи:  

5.1. Науково-методична творча група закладу у складі: 

Голова:  завідувач  - Кузьма Н.В., 

Члени: в/м Курило Г.П., в/м Кочережко Т.М.; вих-лі: Куртєєва В.А., 

Гудкова І.О., Резніченко І.Я.; Радзівіл Т.П., Свєтська В.О.; спеціалісти ЗДО в/д 

Кошелєва Л.В., в/л Остапішина Л.Г., в/д Саприкіна А.С., в/л Міщенко В.В. 

5.1.2. Закріпити за науково – методичною творчою групою закладу роботу 

над ІІ етапом обласного науково-методичного проекту "Педагогічні стратегії 

розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ". 

Протягом року 

5.2. Творча група художньо-естетичного напряму у складі: 

Голова:  завідувач  - Кузьма Н.В., 

      Члени: в/м Курило Г.П., в/м Кочережко Т.М.; керівник гуртка – 

Соломаха Н.І.,  керівник гуртка – Скаченко І.Л., художній керівник ЗДО – 

Онищенко О.В., вихователі групи №13 – Щеглова І.Г., Коротаєва О.С. 

5.2.2. Закріпити за творчою групою художньо-естетичного напряму роботу 

над ІІ етапом проекту «Апофема українського віночка». Протягом року 

5.3. Затвердити плани роботи творчої групи науково-методичного та 

художньо - естетичного напряму.              

6. Затвердити календарно – тематичний план освітньої діяльності для 

кожної вікової групи на 2021-2022 н.р. 

6.1. Затвердити адаптовані режим дня, розклад спеціально – 

організованої діяльності  усіх вікових груп і спеціалістів та графіки руху дітей 

по закладу в умовах карантину. 

6.2. Затвердити план роботи медичної сестри на 2021-2022 н.р.  з 

урахуванням протиепідемічних заходів у ЗДО на період адаптованого 

карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 
 

  



 7. Ст. медичній сестрі Кошман О.В. та медичній сестрі Шульпіній Т.В. 

контролювати виконання постійно : 

7.1. Графік  температурного скринінгу всіх учасників освітнього процесу та 

технічного персоналу ЗДО (кожні три години); 

7.2. Графік  дезінфекції обладнання на ігрових та спортивному майданчиках; 

Графік  дезінфекції та генерального (вологого) прибирання приміщень( чек 

листи) 

7.3. Графік  провітрювання приміщень; 

7.4. Графік  дезінфекції та миття посуду; 

7.5. Графік  прання та дезінфекції білизни; 

7.6. Графік  використання та утилізації ЗІЗ та паперових рушників; 

7.7. Дотримання алгоритму протиепідемічних дій працівників під час 

ранкового прийому дітей в ЗДО; 

7.8. Дотримання плану дій на випадок виявлення осіб (дітей та працівників) 

з симптомами вірусного захворювання; 

7.9. Забезпечення дій в системі екстреної комунікації з територіальною 

медичною установою №2; 

7.10. Контролювати стан організації харчування та питного режиму; 

  

8. Затвердити заходи з безпеки життєдіяльності та охорони праці в ЗДО, 

які відповідають Тимчасовим рекомендаціям щодо організації 

протиепідемічних заходів у ЗДО в період карантину і у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

25.08.2021р. №8 

 

9. Робочій групі ЗДО: 

9.1. Доопрацювати проект "Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти", враховуючи: 

- Забезпечення академічної свободи педагогів ЗДО; 

- Визначити критерії, правила оцінювання з урахуванням відповідних 

професійних стандартів; 

- Забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами; 

- Наявність інформаційних систем; 

- Компоненти внутрішньої системи, її цілі; 

- Періодичність та механізм самооцінювання. 

9.2.  Розробити проект "Положення про академічну доброчесність". 

9.3. Проекти "Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти" 

та "Положення про академічну доброчесність" представити на позачерговій 

педагогічній раді до 01.10.2021р. 

  

10. Вихователям всіх вікових груп: 

10.1. до 03.09.2020 Переглянути, доповнити або оновити документацію 

педагогів  



10.2. до 05.09.2020  Змінити пріоритети в наповнюваності локацій 

відповідно до рекомендацій та дотримуючись вимог адаптивного карантину.  

10.3. до 18.09.2020 Створити групу у "Viber" з батьками. Провести 

інструктажі та батьківські збори в онлайн режим та надати звіт про вибір 

голови БК протокол онлайн зборів.  

10.4. залучати батьків до активної співпраці на майданчиках  в 

соціальній мережах: "Facebook – Червона Шапочка ЗДО60", Telegram-каналі 

"Криворізький заклад дошкільної освіти №60"  та на сайті закладу 

zdo60.dp.ua . Постійно 

10.5. 21.09.2020 Доповнити, змінити або оновити куточки природи 

відповідно до віку дітей.  

10.6. До 01.11.2020Оновити та доповнити фізкультурне обладнання 

відповідно віку дітей.  

10.7. до 01.09.2020 Розмістити в умивальній кімнаті правила та 

послідовність миття рук для дітей в яскравій формі, дотримуючись 

протиепідемічних  рекомендацій.  

10.8. до 01.09.2020 Переглянути маркування меблів відповідно віку 

дітей  

10.9. до 02.09.2020 Переформувати розміщення в кімнатах  для занять з 

дітьми, щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання, яке 

унеможливлюватиме скупчення дітей.  

10.10. Проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям 

важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного 

дистанціювання. постійно 

10.11. Обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній 

фізичний контакт між дітьми. Постійно. 

10.12. Обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної 

кількості додаткового інвентаря. постійно 

10.13. Не проводити масових заходів з дітьми (вистав, свят, концертів) 

більш, ніж з однієї групи та за присутності глядачів.  постійно 

10.14. Всю освітню діяльність( спеціально організовану, корекційну ) 

перевести максимально на свіже повітря. постійно  

10.15. Вихователям новоприбулих дітей та вихователям спеціальних 

груп – вести листи спостережень за новими дітьми та листи стану адаптації 

дітей. Постійно  

11. Заступнику завідувача по господарству Гопка Т.В. постійно: 

        11.1. Контролювати та забезпечувати в достатній кількості дезінфікуючі, 

антисептичні, миючі засоби та ЗІЗ (маски, рукавички, захисні окуляри, захисні 

екрани, респіратори, паперові рушники, безконтактні термометри); 

        11.2. Стан входів на територію ЗДО, які потрібно тримати зачиненими, 

вхід до приміщення ЗДО стороннім особам (батькам) заборонено; 



         11.3. Здійснювати триступеневий адміністративно – господарський 

контроль за станом умов праці і безпеки життєдіяльності на робочих місцях з 

внесенням результатів в журнал встановлено зразка.  

 

  

Завідувач                                               Наталя Кузьма 

З наказом ознайомлені:                       Гопка Т.В. 

Курило Г.П.                Кочережко Т.М.                    Кошман О.В. 

Шульпіна Т.В.           Остапішина Л.Г.                    Кошелєва Л.В. 

Коновалова О.В.        Федосюк А.О.                       Ульянова К.С. 

Куртєєва В.А.             Гулінська Л.В.                      Кириченко О.В. 

Радзівіл Т.П.               Свєтська В.О.                        Остапець О.О. 

Вавелюк О.М.            Місюра С.В.                           Андрух Т.Ю. 

Богонос О.А.              Гудкова І.О.                           Дем’яненко Н.О. 

Коротаєва О.С.          Кулініч О.М.                           Літвінова В.В. 

Резніченко І.Я.           Таран Н.М.                              Щеглова І.Г. 

 Соломаха Н.І.           Скаченко І.Л. 
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