ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до робочого навчального плану
Дніпровського комунального дошкільного
навчального закладу № 1 «Струмочок»
на 2017-2018 навчальний рік

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Освітня діяльність у Дніпровському комунальному дошкільному
навчальному закладі № 1 «Струмочок» (далі – КДНЗ №1 «Струмочок»)
здійснюється у 2017-2018 навчальному році відповідно до Законів України
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Базового
компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, постанов Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003р. №305 «Про затвердження положення про
дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), листів Міністерства освіти і
науки від 03.07.2009р.
№1/9-455 «Планування роботи в дошкільних
навчальних закладах», від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з
дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від
13.06.2017 р. №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних
навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», наказу Міністерства
освіти і науки України 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично
допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах
різних типів та форми власності»; листа Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти від 26.07.2010 р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну
діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», Санітарного регламенту
для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. № 234, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, власного
статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей
мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціальнопедагогічного патронату, забезпечує роботу консультативного пункту.
Дніпровський комунальний дошкільний навчальний заклад №1
«Струмочок» здійснює у 2017-2018 навчальному році освітньо-виховний
процес на інтегративній основі за такими пріоритетними напрямами:
- національно-патріотичне виховання;

- формування у вихованців навичок соціалізації, ефективної взаємодії з
іншими дітьми, дорослими людьми через реалізацію спільного проекту
«Садочок – дружній простір»;
- музичного виховання;

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
У навчально-виховному процесі закладу реалізується зміст інваріантної
та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти.
Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І. за
загальною редакцією Низьковська О.В., та програму розвитку дітей старшого
дошкільного віку «Впевнений старт» авт. кол. Андрієтті О.О. ГРИФ
рекомендовано МОН (лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017р.)
розроблений до Базового компонента. Варіативна складова Базового
компоненту дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та
інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до
змісту парціальних програм. (Додаток 1).
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу
використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і
науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у
2017/2018 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки
України (www.mon.gov.ua).
З метою реалізації принципу наступності між дошкільною та
початковою освітою продовжено співробітництво між педагогами КДНЗ №1
«Струмочок» і вчителями початкових класів КЗ «Дніпровської середньої
загальноосвітньої багатопрофільної школи
І-ІІІ ступеня»
за трьома
напрямами:
- інформаційно-просвітницьким;
- методичним;
- практичним.
Об'єм освітньої діяльності протягом тижня визначено у відповідності з
санітарно-епідеміологічними вимогами до утримання і організації режиму
роботи дошкільних навчальних закладів.

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом
роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється
педагогічною радою закладу та затверджується його керівником.
Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня
по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота
формується відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій
Міністерства освіти і науки України.
Загальна тривалість канікул, під час яких проводиться фізкультурнооздоровча і художньо-естетична робота з вихованцями складає 115 днів: літні
– 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних
днів, весняні – 10 календарних днів.
У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний
тиждень.
Мережа дошкільного закладу на 2017/2018 навчальний рік складається з 5
груп, 123 дитини:
1 група раннього віку «Віні-Пух» – від 2 року до 3-х років - 23 особи;
1 група молодшого дошкільного віку «Калинонька» – від 3-х до 4-х років 24 особи;
1 група середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років «Чомусики» - 24
особи;
2 група середнього дошкільного віку від 4-х до 5-ти років «Бджілки» - 21
дітей;
1 група старшого дошкільного віку «Червона шапочка» – від 5-ти до 6-ти (7)
років - 31 особа;
Мова навчання – українська.

Моніторингові дослідження рівня розвитку дітей раннього віку
організовуються
за
карткою
нервово-психічного
розвитку,
моніторингові дослідження рівня розвитку дітей дошкільного віку
(молодшого та середнього віку) за табелем успіху дитини, моніторингові
дослідження оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку за
кваліметричними моделями.
Період моніторингових досліджень:
01.09.2017 р. – 11.09.2017 р.;
12.01.2018 р. – 15.01.2018 р.;

04.05.2018 р. – 16.05.2018 р.
Організоване навчання проводиться у формі занять. У навчальновиховному процесі використовуються такі форми організації діяльності
дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові
заняття, а також міні-заняття упродовж дня.
Тривалість спеціально організованих занять становить:
1. Ранній вік – 1-2 заняття на день загальною тривалістю до 20 хвилин;
2. Молодший дошкільний вік – 2 - заняття на день загальною тривалістю
до 30 хвилин, можливе проведення одного заняття в другу половину
дня тривалістю до 15 хвилин.
3. Середній дошкільний вік – 2 заняття загальною тривалістю до 40
хвилин, можливе проведення одного заняття в другу половину дня
тривалістю до 20 хвилин.
4. Старший дошкільний вік – 3 заняття на день загальною тривалістю до 1
год. 15 хв., можливе проведення одного заняття в другу половину дня
тривалістю до 25 хвилин
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності
укладається за змістовними освітніми лініями. (Додаток 2).
Перерви між періодами безперервної освітньої діяльності - не менше 10
хв.
Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за
рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15
хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте
інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної
культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне
інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних
видах дитячої діяльності протягом дня.
При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи
на одне заняття не перевищує:
молодших груп - 15 хвилин;
- середніх - 20 хвилин;
- старших-25хвилин.
Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі
складається з:
-

-

ранкової гімнастики;
занять з фізичної культури;
рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз
між заняттями;

- фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.
Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці:
від 2 до 3 років

- 15 хвилин;

від 3 до 4 років

- 20-25 хвилин;

від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводяться не
менше трьох-чотирьох разів на тиждень із них: 2 заняття - спортивна зала,
1 заняття - піший перехід, 1 заняття – фізкультура на подвір’ї.
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого
інноваційного розвитку в 2017-2018 навчальному році педагогічний
колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно
розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої
особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її
вступом до школи.

