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План спільних заходів
ДНЗ №48 «Гніздечко»» та ЗОШ №4
на 2021-2022 навчальний рік
Термін

Назва заходу

Відповідальні

виконання
Організаційно-педагогічна робота
Уточнення списків дітей, які вступатимуть
до першого класу

липень-серпень

Комплектування старших груп у
відповідності до «Положення про
дошкільний навчальний заклад»
Комплектування перших класів у
відповідності із Законом «Про освіту»

вихователь-методист,
директор

червень

директор ДНЗ

травень, вересень

директор ЗОШ

Укладання угоди про співпрацю

серпень

директор ДНЗ,
директор ЗОШ

Вивчення змісту програм для 1-4 класу
(оновлених). Консультація вчителів
початкових класів

серпень вересень

вихователь-методист,
вихователі старших груп,
вчителі

Вивчення вимог Державних стандартів
дошкільної освіти

серпень вересень

вчителі початкових класів

01.09.2021

вихователі групи «Віночок»

Вивчення медичних карток учнів першого
клас. Оцінка стану здоров’я і фізичного
розвитку дітей

вересень – жовтень

сестра медична старша,
інструктор з фізкультури

Організація взаємовідвідування: уроків у 1
класі вихователями старших груп та занять
у ДНЗ учителями початкових класів школи

за потребою

вихователь-методист, завуч

вересень

вихователі старших груп
ДНЗ

Участь в урочистостях до Дня знань

Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ до
травень
школи

Знайомство дітей старших груп ДНЗ з
навчальним процесом у початковій школі
Співбесіда із заступником директора з
навчально-виховної роботи школи,
вчителями першого класу за підсумками
успішності учнів першого класу за
четверть

січень – травень

листопад, грудень, березень,
травень

Проведення моніторингу освітньої
діяльності в ДНЗ та 1 класі

двічі на рік

вихователі старших груп
ДНЗ
директор ДНЗ
вихователь-методист
завуч, вчителі
пр. психолог, виховательметодист, вчителі 1 класу

Інформаційно-методичне забезпечення
Вивчення нормативних документів з
питань організації навчання у початковій
школі

протягом року

вихователь-методист,
вихователі старших груп

Розроблення рекомендацій для батьків

листопад

вихователь-методист,
заступник директора

Добірка завдань для проведення
контрольних зрізів знань старших
дошкільників та учнів першого класу,
підбір текстів для перевірки техніки
читання

грудень

вихователь-методист,
завуч

Діагностика адаптаційних процесів учнів
першого класу
Засідання педагогічної ради «Формування
життєвої компетенції
дітей старшого дошкільного віку»

жовтень
квітень

практичний психолог ДНЗ,
практичний психолог школи

лютий

директор ДНЗ, виховательметодист, директор школи.

Вивчення динаміки успішності та розвитку
учнів першого класу

протягом року

практичний психолог ДНЗ,
вихователі, пр. психолог
школи, вчителі

Відвідування різних форм роботи з дітьми
старшого дошкільного віку

грудень, квітень

заступник директора,
учителі.

Діагностика готовності переходу дітей
старших груп до початкової школи

березень, квітень

практичний психолог ДНЗ

Здійснити тематичну перевірку: «Рівень
виконання старшими дошкільниками
БКДО і їх готовність до систематичного
навчання в школі»

лютий

директор ДНЗ, вихователь –
методист

Засідання педагогічної ради «Узгодження
та затвердження плану взаємодії ДНЗ і
школи на новий навчальний рік»

серпень

Директор ДНЗ, директор
школи

Робота з кадрами
Опрацювати матеріали тематичного

жовтень

вихователь-методист,

журналу щодо готовності дошкільників до
систематичного навчання в школі –
Психолог дошкілля- березень 2017

практичний
психолог,
вихователі старших груп

Консультація-діалог «Сучасні методи та
здоров’язбережувальні технології розвитку
дитини в умовах ДНЗ»
Консультація для вихователів старших
груп:
– реалізація програми розвивальних
завдань «Пограємось в школу» (Психолог
дошкілля- березень 2017
– «Які показники характеризують розвиток
старшого дошкільника напередодні його
вступу до школи?»

грудень

вихователь-методист,
старша медсестра ДНЗ

лютий

вихователь-методист,
практичний психолог

квітень

Робота з батьками
Анкетування батьків «Потрібна допомога в
підготовці дитини до школи?»

жовтень

вихователі старших груп
ДНЗ

Круглий стіл «Не готові знання, а
готовність їх здобувати»

травень

вихователі старших груп,
вихователь-методист

протягом року

вихователь-методист,
вихователі старших груп
ДНЗ, вчителі 1 класу

Консультації для батьків з питань
підготовки дитини до школи та шкільних
навантажень
День відкритих дверей у ДНЗ:
День знань.
Перегляд свят у старших групах




Консультації для батьків, які мають
проблеми щодо виховання дітей

протягом року

вихователь-методист,
завуч

за потребою

практичний психолог ДНЗ,
практичний психолог школи

Збори батьків майбутніх першокласників
«Особливості навчання учнів у 1 класі»

березень

завідувач, виховательметодист, заступник
директора

Проведення роботи з батьками з
попередження дитячого травматизму

за потребою

вихователі, вчителі 1 класу

Робота з дітьми
Свято першого дзвоника

1 вересня

вихователі старших груп
ДНЗ, вчителі

Допомога учням зорієнтуватися у
розміщенні навчальних кабінетів школи

перший тиждень вересня

вчителі першого класу
школи

Посвята у першокласники

вересень

вихователі, вчителі

Бесіда з учнями першого класу з питань

жовтень

вихователь-методист,

адаптації до нових умов

заступник директора

Екскурсія з дітьми старших груп ДНЗ до
школи

вересень, квітень

вихователі старших груп
ДНЗ

Спільні свята обрядово – календарного
циклу

протягом року

вихователі, музичні
керівники, вчителі.

Організація спільної виставки дитячих
робіт «Сім кольорів дитинства»

протягом року

вихователі, вчителі 1 класу

Свято першокласників «Прощавай,
Букварику!» із залученням дітей старших
груп ДНЗ

квітень

вихователі старших груп
ДНЗ, вчителі 1 класу

Проведення свят «Прощавай, садок
дитячий! Здрастуй, школо!» із залученням
учнів початкових класів школи

травень

музкерівник ДНЗ, вчитель
музичного мистецтва школи

Театральний тиждень (перегляд вистав,
підготовлених дітьми, учнями та
педагогами)

січень

музкерівники ДНЗ, вчитель
музичного мистецтва школи

Свято останнього дзвоника у школі

травень

вихователі старших груп

