
Тематика засідань педагогічної ради на 

2020 - 2021 навчальний рік 

Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. 

    Форма проведення: ділова гра.  

    Дата проведення : листопад 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата 

виконання 

Відповідальні  

1. Стан виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

Листопад М. Драгун  

2. Розвиток екологічної свідомості у 

дошкільників. Формування сталих 

світоглядних орієнтирів особистості.  

Листопад  Н. Грицюк  

 

 

3. Екологічна свідомість та культура як 

складова гармонійного розвитку, 

формування цілісної картини світу та 

життєвої компетентності дошкільника. (з  

досвіду роботи).                        

Листопад Вихователі  

4. 

 

Вплив пошуково-дослідницької діяльності 

на розвиток пізнавальної активності у дітей 

старшого дошкільного віку. 

Листопад  Вихователі ст. 

груп 

 

5. Презентація дидактичних, розвивальних 

ігор, посібників спрямованих на розвиток 

екологічної свідомості дітей дошкільного 

віку. 

 Вихователі 

  

 

 

6. Аналіз стану роботи з екологічного 

виховання дошкільників . 

 

 

Листопад М. Драгун  

 



    Освітні завдання з безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони 

життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку. 

 Форма проведення:  диспут.    

  Дата проведення : лютий 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата 

виконання 

Відповідальні  

1. Стан виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

Лютий  М. Драгун  

2. Організація роботи з ОБЖД з дошкільниками 

та батьками ( диспут). 

Лютий  Н. Грицюк  

3.  Організація освітньої роботи  з  

дошкільниками з формування основ безпеки 

життєдіяльності. 

Лютий  Педагоги ЗДО  

4. Презентація освітніх проектів за темою «Про 

себе дбати – лиха не мати». 

Лютий Педагоги ст. 

груп 

 

5. Аналіз стану роботи з безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку (за 

результатами вивчення стану ). 

Лютий М. Драгун  

 

Гра – шлях дітей до пізнання світу. 

 Форма проведення– круглий стіл.    

 Дата проведення : травень 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата 

виконання 

Відповідальні  

1. Стан виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

Травень  М. Драгун  

2. Гра-провідний вид діяльності дітей 

дошкільного віку. 

Травень  Н. Грицюк  

3. Використання ігор та ігрових вправ у Травень  Педагоги ДНЗ  



щоденній роботі з дітьми дошкільного  віку   

(з досвіду роботи). 

 

4. Стан  соціально – психологічної та емоційно – 

вольової готовності старших дошкільників до 

навчання в школі та рекомендації  щодо 

усунення недоліків у  виховній роботі. 

Травень Т. Шевчук  

5. Про  результати моніторингу сформованості 

основних рухів у дітей.  Звіт інструктора з 

фізичної культури . 

Травень Н. Мельник  

6. Про виконання творчих планів. Звіт  

керівників музичних. 

Травень Керівники         

музичні. 

 

7.  Про результати тематичного вивчення «Стан 

організації ігрової діяльності з дітьми».  

Травень   М. Драгун  

8. Обговорення та затвердження плану роботи 

ДНЗ на літній період.  

Травень  М. Драгун  

     

             Аналіз якості та результативності роботи колективу      

дошкільного навчального закладу у 2020- 2021 навчальному році. 

Форма проведення: круглий стіл.    

Дата проведення : серпень 

№

п/п 

                         Зміст роботи Дата 

виконання 

Відповідальні  

1. Стан виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

28.08.2021р. М. Драгун  

2. Результативність якості освітнього процесу за 

2020 -2021 навчальний рік у всіх видах 

оздоровчої, творчої діяльності на основі 

особистісного, індивідуально – орієнтованого 

підходу. 

 Н. Грицюк  

3. Підсумки літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей у дошкільному закладі. 

 Г. Грабовська  



4. Організація  фізкультурно – оздоровчої роботи 

закладу у 2020 – 2021 навчальному році. 

 А. Вишневська  

5. Презентація річного плану роботи ДНЗ на 

2021-2022 навчальний рік. Затвердження 

плану  та пріоритетних напрямів роботи ДНЗ 

на новий навчальний рік. 

 М. Драгун  

6. Затвердження форм планування освітньо-

виховного процесу: розкладу, організованих 

форм життєдіяльності дітей, занять, графіку 

роботи гуртків. 

 М. Драгун  

7. Затвердження складу педагогічної ради, 

вибори секретаря педагогічної ради. 

 Н. Грицюк  

8. Огляд- коментар сучасної нормативної бази, 

методичної літератури, інтернет- публікацій з 

питань організації освітнього процесу в 

дошкільному закладі. 

 М. Драгун  

9. Презентація, затвердження освітніх програм 

(додаткових, комплексних, парціальних) для 

навчально- виховної роботи на 2021- 2022 н. р. 

 М. Драгун 

 

 

 


