
Рішення  

педагогічної ради дошкільного навчального закладу  

(ясел-садка) № 161 «Сніжинка»  

Запорізької міської ради Запорізької області 

від 28.08.2021 року 

«Про підсумки, реалії, проблеми, пріоритетні напрями діяльності» 

 

1.1 Затвердити склад педагогічної ради у кількості 15 осіб.  

1.2 Обрати секретарем педагогічної ради вихователя-методиста Маняко 

Л.А. 

 

2. Діяльність педагогічного колективу за результатами 2020-2021 

навчального року визнати задовільною. 

 

3. Визнати задовільною роботу ЗДО у літній період в умовах адаптивного 

карантину. 

 

4. Керуватись в роботі інструктивно-методичними рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 №1/9- 406 «Щодо окремих 

питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році». 

Термін: 2021-2022 навчальний рік 

Відповідальні: всі педагоги 

 

5 Організувати освітній процес в 2021/2022 навчальному році в період 

запровадження карантинних обмежень відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 (зі змінами) «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; постанови головного 

державного санітарного лікаря України № 8 від 25.08.2021 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку із поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) 

Термін: 2021-2022 навчальний рік 

Відповідальні: педагоги 

 

6.1 Освітній процес здійснювати за освітньою програмою для дітей від 2 

до 7 років «Дитина» (науковий керівник В. Огнев’юк).   

6.2 Використовувати альтернативну програму формування інженерного 

мислення в дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»; 

6.3. Схвалити освітню програму закладу дошкільної освіти № 161 на 

2021-2022 навчальний рік. 

 

7.1 Визначити наступні розділи плану роботи закладу дошкільної освіти 

№ 161 на навчальний рік: 



1. Аналіз діяльності ЗДО за минулий навчальний рік із визначенням 

річних завдань на наступний; 

2. Діяльність структур колегіального управління: 

(загальні збори, педагогічні ради, виробничі, адміністративні наради, рада 

закладу; робота атестаційної комісії; комісії з харчування, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності); 

3. Діяльність методичного кабінету (методичні форми роботи з 

педагогами; заходи з атестації, підвищення кваліфікації, участь педагогів у 

методичній роботі; система моніторингу якості освіти); 

4. Організаційно-педагогічна діяльність (взаємодія з батьками або 

законними представниками дітей; співпраця з гімназією № 25); 

5. Адміністративно-господарська діяльність (забезпечення матеріально-

технічних умов, санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього 

процесу;інструктаж з питань ОП, БЖД); 

6. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (вивчення 

стану організації освітнього процесу та процесів функціонування). 

7.2 План на літній період оформлювати окремим документом, схвалювати 

на педагогічній раді у травні. 

7.3 Визнати актуальними пріоритетні напрями роботи і завдання 

педагогічного колективу на 2021-2022 навчальний рік. 

7.4 План роботи закладу дошкільної освіти № 161 на 2021-2022 

навчальний рік схвалити в повному обсязі. 

 

8. Затвердити навантаження педагогічних працівників закладу;  

 

9. Затвердити єдину форму планування за режимними процесами; 

вихователям-початківцям писати розгорнутий календарний план, конспекти 

занять – в окремому зошиті; досвідченим педагогам надавати більше 

самостійності, складати план за принципом методичного конструктора; 

Термін: 2021-2022 навчальний рік 

Відповідальна: вихователь-методист 

 

 

10. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 161 «Сніжинка» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

 

 

 

 


