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.Щепартамешти (управпiння) освiпл i науки

Обласиих, КиiЪськоi MicbKoi

державних адмiнiстщiй

Iнститли пiслядипломЕоi
педагогiчноi осв iTll (Акqдемii
неперервноi ocBimr)

Плапування роботп
,"оr"ду дошкiльноI ocBiTll па piK

управлiння закладом дошкiльноi освiшr вимагае вiд керiвника глибоких

зЕанъ щодо вивчення "" 
**ф освiтнъоi дiялъностi закtl4ду, доцiльного

виборУ завданЪ йогО розвиткУ, раrliонального та ефективного пл€лIIування

дiяльностi Bcix По.о ",у,рiш,ir 
систем, використЕlння _до::i"liлуу j

практики з метою пiдвищення професiйноi компЕтентrrостi педагогlв та

забезпеченЕя високоi якостi дошкiлъноi освiти.

Плшr роботи закJIаду оЙ*iо""оi освiти (да,тli - здо), що зазвичай

складаетъся на 
"*r*"""йЪi* 

i лiтнiй перiол (дапi _ гtпшr роботи), е :*"зlт
документом, яюtй регламенryе його дiялънiсть й дозволяе реryJIювати освlтн1

;; йp;ni"."*i "роо.., 
вiдповiдно до колегiа,гrъно,ф:р1gl?ваних завдапъ,

здiйснюв"* .й;;;;i'^ц ; jприяють Ф9гмrваlrllЮ ВПУЦiШНЬОi СИСТеМИ

забезпечення якостi освlти. йоrо розробляютъ за уIастю педагогlв lз

загrIенням oarbKiB або осiб, якi тх Ъ*i"о,оть; обговорюють на засiдаrrнi

педагогiщrоi ради, яка визначае його форму, структуру, додатки тощо,

Затверджуе ппан роботи. кер.iвник ЗДО,

ГIлаlr p"O"ri, на лiтнiй перiолпlо*, бути як структурним компонентом

(другою частиною), ,ц1 i окремиМ ДОКУI!rентом, процещ/ра розробпення та

затвердженЕя якого буле анатlогiчною з f[тlаном роботи на навчаJIьний piK,

Роздiлп плану роботп 
-..i-i?,rirfrбl. 

а?,гlIяпLнпс,

ПлаН роботи мае вrдповiдати принципам aKTyaJIbHocTi, системност1,

безперервностi, гнужость 
- ro"ro.'i (KoHKpeTHocTi), зба,паrrсованост1

(оптима.гtьн о cTi), н ayKoBftfiT' 
fr #h. :ilr.} . ail i},y 

к р д I ни
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BiH мае мiститп взасмопов'язшri та взаемозапежнi роздiли, змiот яких

сприяе реагriзачii рiчних зЕ[вдань, а тш(ож забезпечення вшутiшЕьоi системи

оцiнювання якостi ocвiTи,
кiлъкiстъ розлiлiв (пiдрозлiлiв), ix нtlзви визначаються педагогlчною

Р&дою здО з урахуваIIЕям повновzчJкень, наданих зzlкJIада}r дошкiлъноi освiти

"iдпо"iдно 
до заlсону украiни <про дошкьну ocBiTyr>,

Орiентовними ро,дiп*и плану роботи можуть буги TaKi:

rанапiздi",ьностiЗЩозанаВЧ€лJIьнийрiкзВизнаЧеннямрiчrrихзаВдшIъ
на майбугнiй перiол;

о 
-дiялънiстъ 

струкryр колегiшtъного управлlння:
- ,**oi ,бой (конференuii) колективу, педtгогiчна рапа, виробнича

нарада, адмiнiстративна нарада,
- атестаIIiйна комiсiя,
- KoMicii з харчуваIIЕя, охорони nPTi та безпеки життедiяльностi,

цивiлъноrо ,о".rу, по*Ъ*rот безпеки, оргаrriзаrlii Та ПРОВеДеННЯ еКСПеРТИЗИ

цiнностi докуIuентiв тощо,
- команда супроводу дитини з ООП;

о дiяльнiсть методичного кабiнеryо яка висвiтлюватиме:

- о"й Д.*оr*iтних методичних форм робош з пед€гогами щодо

решriзаlrii *о"*р'.""r* pil** завданъ, спрямоваIIих Еа пiдвищення ik

професiйноi компетентност1; __:l_:__л_,:т _о_оrпт'п
_ ,*ооr. а"есrацii, пiдвищення квапiфiкаuiiпедагогiв, у тому числ1 1х

ylacTity методичнiй роботi рiзного рiвня;_
_ систему монiториr"у"*о.Ъi освiти фозвиток компетентЕостей дiтей,

професiйноТ.компетентЕос"i ":|T:IiP'-, --,,,,о адмiнiстрамвIlо-господарська_lт::]сть:
- забезп ечення матерrапън о -технiчних та навчаJIьно-методичних умов ;

- iнструктажi з ,r"rо" о*орони }Рачi, безпеки життедiяпьностi тощо;

- санiтарво-просвr*"ц"*ч робоЪа з yciMa }часЕиками освiтнього

процесу (гiгiенiчне навчання/виховшrня);

.ВзаемоДiязбатькаr,лиабозаконнимипредстаВIIикаJ\{идrтеи;
- спiвпраця iз заклаДами .*ut"ноi сереДнъоi освiти' iншими

УстаноВами та оргшIiзшriями; 
__ _:_ л J.lл.л,-тпгпrrr\_п?поповчого. художнъо-

.проВедекняспiпънихзоrоДiвзфiзкУlьтУрЕо.оздороВчого'хУДоЖнъо.

естетичного циклiв; __л л_: лл_imulпт пigпъност,
овнУгрiшнясистемаоцiнювшrняякостiо-свjтньоiдiяпъностt

(контрольна функцiя упразлiння): вивчення стшу оргшliзаltii освiтнъого

процесУ 
"ч 

rrроч.сiв фркЧiонуваяНя (о,хороНа праui,безпека життедiяJьI.{ос11,

пожежна безпека, цивiлъний зш<ист, мед{чнJ обсirуговуваIIня, органlзацUI

харчування тощо)
Увсiхроздiлш<ГI.панУроботинаскрiзномаютьпрохоД{тизЕлхоДи'

спрямовшIi наъабезпечення оптимаJIьних умов, зокрема таких:



з

о створення освiтнього середовища, вiльного вц будь-жих форм
насильства та дискримiншlii, в якому спрямована робота з надання
психологiчноi пiдтримки уIасник€лм освiтнього процесу, реапiзуються права
дiтей з особливими освiтнiми потребами на ocBiry, ik соцiаьна адаптшдiя та
пiдготовка до отримЕlння наступного рiвня освiти;

о органiзаlдй ефективноi спiвпршri з пршtriвникаJ\{и з питань пiдтримки
психологiчного комфорry у ЗДО та забезпечеЕIIя емоцiйного бпагопогrця
здобДачiв дошкiлъноi освiти.

У системi дiяльностi методиIIного кабiнеry, яка спрямована на
пiдвищення компетентностi педагогiв та просвiтництво батькiв, мають
вiдстежуватися зil(оди, щодо опанувttння педагогами змiсry державного
стандарту дошкiльноi освiти, с)цасного програмно-методичного
забезпечення, що сприяе iнновадiйнiй спрямованостi освiтнъого процесу.

.Щодатки до плану роботи
f[пан роботи може мати додатки, наприкпад, Talci як:
о план-цикJIограма внутрiшньоТ системи оцiнювання (контроrпо) якостi

освiтrrього процесу;
о плани-цикJIограJчiи внутрiшньоi системи оцiнювшlня (контролю)

якостi процесiв функцiонрання: охорона працi, безпека життедiялъностi,
пожежна безпека, цивiльний захист, медичне обсrгуговув€лння, органiзацiя
харчуваЕня;

о план зшrодiв з охорони пршti та безпеки життедiяпъностi;
о план за<одiв з охорони дитинства;
о план спiльноi роботи закJIаду дошкiльноi освiти та закJIаду загапьноi

середньоi освiти (на ocHoBi Угоди про спiвпрщю);
о план спiвпршli з органiзшIiями, установами (на ocHoBi Угоди про

спiвпршю).
Дргрлентовшri пропозицii про кiлькiстъ додаткiв до плану роботtа та iх

оформлення формуе керiвник З,ЩО. Педагогiчна рада розглядае чi пропозицii
та змiст додаткiв, адже вони € структурним компонентом пл€шу роботи ЗДО.

Формrr плану роботrr
Г[пан роботи формуеться у таблицi та мае, зазвичай, блочпу абО

.| lпомlсячну Qорму.
У блочнiй формi Гfuану роботи змiст кожного роздilry вiдобраrсають В

окремих таблицях на весь плановий перiод у хроЕологiчному порядку.
У помiсячнiй формi ГIпану роботи yci розлiли мiстяться в однiЙ таблицi

на кожен мiсяцъ року окремо. Наприrслад, пJIап роботll па вересепь, плzlн

роботи жовтень, пп€лн роботи на JIистопад тощо.
таблиця Гhану роботи скJIадасться з колонок: форма проведення

заходiв, тема чи змiст зшrодiв, TepMiH проведення, вiдповiдальний та примiтки.

у примiткшс пiсля проведення зш(оду важливо зЕвначати посилання на
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докуI![ент чЕ матерiали, в яких
(довiдка, наказ, протокол тощо),

4

вiдображаеться змiст виконшrоi роботи

Аналiз дiяльностi Здо
Пiдсумкове ""Ь"""" 

(самоочiпювання) дiялъностi З,ЩО вiдбуваетъся

шJUtхом використання рiзних методiв оцiнюваннll з акцентом на рiшення

йуrрiшri* Ьргаrriв .u 4ор'n колегiального управлiння закJIадом з метою

визначеЕня прlоритетнЕх напрямiв дiяльноiтi; удо,*онаJI_ення ocBiTHix i

управлiнських процесiв; *op"rfru"o мехшIiзмiв взаемодii ycix 1лlасникiв

освiтнього процесу тощо.
Змiст аналiзу дiяпьностi ЗДО за навчаJIьний piK, який водночас € першим

роздiлом Плану роботи, мае розкривати погiку планування дiялъностi закладу

та може скJIадатися з таких блокiв:

].. Тип закладу, характеристика цуп, кiлъкiсть дiтей у них; яксна

характеристика педагогiчного кол"кrи"у (анаrriз результатiв пiдвищення

кЙiфi*шlii та атестацii педагогiв); ocBiTHi програми, якими -:рry::I
педагоги в органiзшtii освiтнъого процесу, структура каJlендuр""i_:i,Т_:

пЙагогiВ. Така iнформаlliйна характеристика вшкIIива дJlя розул[lнн,I

особ.гплвОстей плШцв*"" дiяпъносri ЗДЬ та резулътатiв реа,тriзаuii рiчних

завдань тощо.---:^---.,щiяльнiсть 
методичного кабiнеry та методичний супровiл розвижу

професiйноI компетентностi педагогiв. Цей блок дозвоJUIс проанадiзувати

систему методичноi роботи у KouTeKcTi розв'язання рiчних завдань, участь

п.д*оii" у методичнiй роботi рiзного рiвня,

компетен""о.r.й дiтеи у Bcix вiкових групж, у то}ry числi спецiаltъних та

iкклюзивних; готовностi випускникiв зш<ладу до шкiльного життя),

4. Забезпечення матерiально-технiчних та навчшъно-методичних умов,

5. ЗабезПеченнЯ медико-СоцiальнИх та психологO-педагогiT них умов,

6. ВзаемОдiя З баrъкаоп".-dпi"прrrя iз заrслада,tч{и загаJIъноi середньоi

освiти, iншими установами та органiзшliями,

Пiсля u"-i.y Bcix блокiв формулюються висновки щодо сильних сторlн

дiялъностi закладу, окреслюеться копо питань, якi вимагають опраIIювЕtЕIlя, та

форшгуrоться рiчнi завдання на новий навчаJIьний piK,

Завдання на rrовпft навчальпий piK _

гtр*rо""о визначенi й чiтко сформульованi завдання на IIовии

Еавч€шъЕий piK - не лише основа цiлеспрямоваIIого плануваIIня дiяпъностi

закпаду, а й запОрука йогО y.ni*ro.Ti. dавдання на новий IIавчаJьний piK

формують "u 
o"ro"i шrа.гliзу роботи закпаду дошкiлъноi освiти за попереднiй

перiол. Беруть до уваги цiленастанови, визначенi Програмою розвитку закJIаду

на три-п'ять pokiB, а також зовнiшню iнформаuiю, яка впливае яа

функцiонування закпаду,

},
l

I
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Рiчних завданъ може бути декiлъка - зЕlзвичай три-чотири, Зокрема,

одне-два з них - це ,оооr", T.Йi:..Hi 
, 

попереднi, пл€lном роботи,

конкретизоваrri t ройиренi, решта - HoBi, Кiлькiоть рiчних завдань, над якими

пршIюватиме колекIиВ, заJIежИть вiД таких чиннйкiв, як-от: проблеми та

досягненЕя, визначенi наприкiнчi поточного року; прiоритетнi напрями

дiялъностi закп4ду; piBeнb професiйно'i_комп","**",i педагогiв; кiпъкiстъ

груп та спецiшtй";Ъо"", ,ri.ф передбаченоi дiЯЛЬНОСТi У СфОРМУЛЬОВаНИХ

завд€lнЕях тощо.
Якщо шедагогiчний колектив передбачае

розвитку закJIаду чи ocBiTHbot 
:р_"_т_ут, :Yg]iYvЧ---i--J ! --- ^то процесу в грУпar(

перспективного планУ освlтньо] 
_лл_:*--л а?лтlАfl]

розроблення
HoBoi форми
в цiлому або

програми
та змiсry
за певним
дiялъностi,

o."ioiM ЕаIIрямом; здiйснення

ffi'Н#-.iНЖЪТЬ.#""Тйr.ili"Б,"о,:*j":х"i:"жiж,;i#:BпpoBalд,^.''''')l ra,l,vr --:]:_;-:-:л "-:-л--i-.-'.rгtlt ппопесаХ. то кiлькiсть рlчних
глоба.пьних змlн в ocBiTHix та управлiнських процесш(, то кlп

завдtшь може буrи меншою - два-три _2__

заклади iз сезоЕним перебранням дiтей, одно-та двогруповi чи з

група,}tИ короткоТриваJIогО перебування моЖуть визНатIиМ JIише одне чи два

рiчнi завдшIн:л-л _-_t,*л-л',,, -лл.hёпiйтrих нав з розроблення
Кожний ЗДО, набуваючи професiйних н€lвичок 1п досвцу

гIлаrry роботи, форопуе впасну внутрiшню систему забезпечення якостi освiти,

Застуцник MiнicTpa r Bipa РОГОВА

швачовд о.
(044) 481 з2 00


