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ітаємо з початком літа! Настав час і нам, дорослим, і нашим вихованцям відновити сили
після насиченого навчального року, набратися здоров’я і нових вражень. Попереду за
хопливі розваги, цікаві спостереження, досліди та ігри на свіжому повітрі, заняття просто
неба і загартувальні процедури. Мета цього випуску “ДВ” — допомогти вам провести літо
активно, цікаво і з користю. У журналі знайдете відповіді на запитання, які вас хвилюють:





Якими нормативними документами керуватися в організації роботи?
Як осучаснити розвивальне середовище?
Як подолати емоційне виснаження вихователям і батькам?
Як використовувати квесттехнологію?

Також ви поповните свою методичну скарбничку логопедич
ними іграми, посібниками, новими сценаріями фізкультурних
і музичних розваг. Ясних і радісних вам літніх днів!

ЩОБ ЛІТО ПРОЙШЛО З КОРИСТЮ
Організація роботи закладу
дошкільної освіти в літній період

Ірина ТЕРЕЩЕНКО,
методист з дошкільної освіти,
ММЦ управління освіти та науки, м. Славутич, Київська обл.
 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 “Про затвердження Са
нітарного регламенту для дошкільних навчальних
закладів”;
 “Інструкція з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах”, затверджена
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 17.04.2006 № 298/227;
 Методичні рекомендації “Фізичний розвиток
дітей в умовах дошкільного навчального закладу”
від 16.08.2010 № 1/9563;
 Інструктивно-методичні рекомендації “Ор
ганізація фізкультурнооздоровчої роботи у до
шкільних навчальних закладах” від 02.09.2016
№ 1/9456, інші нормативні акти Президента
України та Кабінету Міністрів України, норматив
ноправові та інші документи Міністерства освіти
і науки України.

НОРМАТИВНОПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Літній оздоровчий період у дитсадку розпо
чинається 1 червня та триває до 31 серпня.
Підсумки цієї копіткої роботи підбивають, як пра
вило, у вересні на засіданні настановчої педаго
гічної ради закладу.
Організацію діяльності закладу регламентує
низка нормативноправових документів:
 Закон України “Про дошкільну освіту” від
11.07.2001 № 2628ІІІ (зі змінами, внесеними Верхов
ною Радою 05.09.2017, у редакції від 28.09.2017);
 Постанови Кабінету Міністрів України “По
ложення про дошкільний навчальний заклад” від
12.03.2003 № 305; “Про затвердження норм хар
чування у навчальних та дитячих закладах оздо
ровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;
 Наказ Міністерства освіти і науки України,
молоді та спорту України, Міністерства охорони
здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 “Про
затвердження Змін до Інструкції з організації хар
чування дітей у дошкільних навчальних закладах”;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від
19.12.2017 № 1633 “Про затвердження Примірного
переліку ігрового та навчальнодидактичного об
ладнання для закладів дошкільної освіти”;
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Важливо врахувати, що в Закон України “Про
дошкільну освіту” внесено такі зміни:
у ч. ІІ ст. 14 вказано, що чисельність груп в оздо
ровчий період має становити до 15 осіб;
у ч. ІІ ст. 19 зазначено, що обласні, міські, ра
йонні державні адміністрації, органи місцево
го самоврядування в системі дошкільної освіти
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якість освіти

в межах своєї компетенції забезпечують орга
нізоване оздоровлення дітей дошкільного
віку;
у ст. 20 — що педагогічна рада закладу до
шкільної освіти затверджує заходи щодо
зміцнення здоров’я дітей;
у ст. 24 зазначено, що діяльність закладу до
шкільної освіти регламентується планом
роботи, який складається, як правило, на
навчальний рік та оздоровчий період і, неза
лежно від типу та форми власності, затверджу
ється керівником цього закладу.
Належний комплексний супровід дітей, ком
фортність та стабільність роботи всіх учасників
освітнього процесу забезпечить дотримання та
ких принципів:
оптимальності, єдності, гнучкості оздоровчо
освітніх заxодів;
системності та послідовності в оздоровленні
дітей;
урахування вікових та індивідуальних особли
востей вихованців, добір таких заходів, що не
шкодять їхньому життю та здоров’ю;
реальності та логічності запланованих заходів;
наступності в роботі медичниx та педагогічниx
працівників щодо оздоровлення дітей і конт
ролю за станом їхнього здоров’я тощо.

ГОТОВНІСТЬ ДО ЛІТНЬОГО
ОЗДОРОВЧОГО ПЕРІОДУ
Важливі чинники успішного проведення кам
панії — заздалегідь укладений графік відпусток,
доцільний добір та розстановка кадрів, вчасно
скоригований план роботи закладу на цей період
(зазвичай він входить до річного плану роботи).
Обов’язковими є щоденні заходи, спрямовані
на підготовку та огляд території до перебування
дітей, а також проведення планових інструктажів
персоналу закладу.
Необхідні заходи:
підготовка території, дидактичного обладнан
ня для освітньої діяльності з дітьми;
проведення низки заходів з благоустрою (кві
тень –травень), конкурсівоглядів на краще
оформлення та наповнення дитячих майдан
чиків;
підготовка об’єктів “екологічної стежини”, за
міна піску, тіньових навісів, мініплескальних
стаціонарних вуличних чаш;
інструктаж працівників з охорони праці, тех
ніки протипожежної безпеки, огляд наявних
первинних засобів пожежогасіння, планівсхем
евакуації тощо.

Працювали з усіх сил,
І з’явився... крокодил!
(Надіслала Наталія Носок,
ЗДО № 33 “Маринка”, м. Суми)

Особливу увагу слід приділити дотриманню
Санітарного регламенту: “Пісочниці на групових
майданчиках повинні бути обгороджені бортиками.
На ніч пісочниці необхідно закривати. Заміна піс
ку проводиться не рідше одного разу на рік. Що
денно перед грою пісок перемішується і злегка
зволожується, перекопується. У міру забруднення
пісок замінюється на чистий. У теплу пору року, з
квітня по жовтень, 2 рази впродовж усього періоду
засновник (власник) організовує лабораторні до
слідження піску на наявність яєць гельмінтів. [...]
Влітку прибирання території необхідно супро
воджувати поливом зі шлангу (двічі на день) і
миттям підлоги тіньових навісів”.
Керівник закладу має подбати про норматив
не забезпечення роботи дитсадка, видавши вну
трішні накази. Їх орієнтовний перелік залежить
від типу закладу та робочої необхідності. Реко
мендуємо зосередитися на таких.
Видача керівником наказів:
“Про підготовку та організацію літнього оздо
ровлення дітей у закладі дошкільної освіти”;
“Про виконання Інструкції з охорони життя
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Ознайомтеся з досвідом
створення метеостанції
в дитсадку в журналі
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розвивальне середовище
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