
Рішення педагогічної ради дошкільного навчального закладу  

(ясел-садка) № 161 «Сніжинка»  

Запорізької міської ради Запорізької області 

від 15.12.2020 

«Інноваційне розвивальне середовище: принципи, модель, акценти» 

 

1. Зняти з контролю виконання рішень попередньої педагогічної ради. 

 

2.1 Розробити проект «Здоров’язбережувальне середовище ЗДО» у 

педагогічному клубі «Майстерня успіху» 

Відповідальні: вихователі 

Строк: березень 2021 

2.2 Зібрати каталог рухливих ігор згідно освітньої програми для дітей від 

2 до 7 років «Дитина» 

Відповідальна: вихователь-методист 

Строк: лютий 2021 

 

3. Провести конкурс-огляд фізкультурних осередків 

Відповідальна: вихователь-методист Маняко Л.А. 

Строк: квітень 20201 

 

4.1 Продовжити використання нетрадиційного фізкультурного 

обладнання та оздоровчих технологій 

Відповідальні: вихователі 

4.2 Підтримати традицію групи «Зернятко» щодо організації групових 

чаювань. 

Відповідальні: вихователі 

Строк: 1 раз на місяці 

4.3 Запровадити в закладі дошкільної освіти День музики 

Відповідальний: музичний керівник Мирошниченко І.М. 

Строк: 1 раз на місяць 

4.4 Виготовити степ платформи 

Відповідальний: вихователь-методист Маняко Л.А. 

Строк: 2021-2022 навчальний рік 

4.5 Підібрати комплекси вправ для виконання на футболах 

Відповідальний: вихователь Богданович Н.Г. 

Строк: до 31.08.2021 

4.6 Включити до плану роботи ЗДО колективний перегляд форм роботи з 

використанням нетрадиційних спортивно-ігрових посібників, оздоровчих 

технологій: 

- «Цілющі сили чаю» (вихователь Білоног І.С., березень) 

- фізкультурне свято «Будьмо радісні, здорові, спритні, дружні та 

бадьорі» (вихователь Заркова Т.А., січень) 



- фізкультурна розвага з використанням інтерактивного поля, техніки 

роуп-скиппінг, ігрового стрейчинга (вихователь Курган Ю.В., квітень) 

- зарядка в «Розумному лісі» (вихователь Бойко О.Г., травень) 

- ранкова гімнастика з використанням фітболів (вихователь Богданович 

Н.Г., лютий) 

Відповідальна: вихователь-методист Маняко Л.А. 

Строк: до травня 2021 

 

5.1 Вихователям Стрельцовій Т.М., Ємельяновій О.Ю., Яковлєвій Т.М. 

шляхом самоосвіти вивчити методику фізичного виховання. Відвідати заняття у 

досвідчених колег.  

Відповідальна: вихователь-методист Маняко Л.А. 

Строк: до 31.12.2020 

5.2 Проводити ранкову гімнастику із музичним супроводом (під 

фонограму або акомпанемент музичного керівника) 

Відповідальні: вихователі, музичний керівник 

Строк: 2020-2021 навчальний рік 

5.3 Оновити методичні матеріали з питань організації 

здоров’язбережувальної діяльності 

Відповідальні: вихователі 

Строк: до квітня 2021 

 

6.1. Затвердити перспективний план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників при КЗ ЗОІППО ЗОР на 2021 рік. 

6.2 Затвердити особисті плани підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗДО № 161 за 2020 рік. 

 

 

 


