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відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Від 10
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ТОВ «Всеосвіта» (Свідоцтво № 248720) 

    

Конкурси  | Архів | Політика конфіденційності | Угода користувача |
Зворотній зв'язок | Запит на інтерв'ю | Приєднатися до команди |
Друзям Всеосвіти

Всі матеріали, розміщені на сайті, створені авторами або розміщені користувачами,
публікуються виключно з метою ознайомлення. Авторські права на матеріали належать їх
законним авторам. Часткове або повне копіювання матеріалів без письмового дозволу
адміністрації сайту заборонено!
Офіційна реєстрація кожного документа який видається в рамках проєкту «Всеосвіта».
Перевірити офіційність документу можна за посиланням ввівши номер виданого документу.
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації можна переглянути за
посиланням.

Київський обласний 
інститут
післядипломної
освіти педагогічних
кадрів

ДОДАТИ  МАТЕРІАЛ+

Поділитися

ОПУБЛІКУВАТИ КОМЕНТАР

Показати всі останні дії Не отримувати повідомлення

Всеосвіта › Бібліотека › Дошкілля ›
Заходи щодо дистанційної роботи педагогічних працівників ЗДО на період
карантину

Заходи щодо дистанційної роботи
педагогічних працівників ЗДО на
період карантину

Опис документу:

У зв'язку із карантином на період з 12 березня по 03 квітня
2020 року у закладах дошкільної освіти також
рекомендується складати заходи щодо часткового
переведення педагогічних працівників на роботу в
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт
(організаційно-педагогічна, науково-методична тощо) із
запровадженням гнучкого (дистанційного) режиму роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із
змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб
завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

ПЕРЕГЛЯД 
МАТЕРІАЛУ

 Семенюк Раїса Федорівна Написати автору

 19.03.2020   Дошкілля   Інші методичні матеріали

 26193   0   809   Стежити

Оцінки користувачів ЗАВАНТАЖИТИ
ДОКУМЕНТ

Отримати
свідоцтво
TW497983

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в
розділі «Досягнення»

Залишити свій коментар:

Квасилівський заклад дошкільної освіти ЗАТВЕРДЖУЮ

(ясла-садок) Завідувач __________ О.М. Лисак

Дата 12 березня 2020 року

ЗАХОДИ

щодо часткового переведення педагогічних працівників на роботу в
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт
(організаційно-педагогічна, науково-методична) на період з 12 березня
по 03 квітня 2020 року

№ п\п Види робіт Виконавці Термін

Самоосвітня діяльність та підвищення кваліфікації педагогів

1. Опрацювати:

- лист МОН №1\9-154
від 11.03.2020 щодо
запровадження
карантину для усіх
типів закладів освіти
https://mon.gov.ua/stora
ge/app/media/news/
Новини/2020/03/11/1_9-
154.pdf

Всі педагогічні
працівники

12.03.2020

- Закон України «Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України,
спрямованих на
запобігання
виникнення і
поширення
коронавірусної
хвороби (COVID-19)» від
16.03.2020
https://www.rbc.ua/rus/n
ews/opublikovan-tekst-
zakonoproekta-
koronaviruse-
1584379190.html

Всі педагогічні
працівники

16.03.2020

2. Виконувати рішення
тимчасових обласних
протиепідемічних
комісій, висвітлені у
соцмережах.

Всі педагогічні і
непедагогічні
працівники

Постійно

3. Перегляд
безкоштовних
вебінарів:

вебінар «Як підготувати
дитину до шкільного
життя» (1 година)

Всі педагоги Цифрове
вид-цтво
МЦФР
18.03.2020

о 13.00 год

вебінар «Психолог в
інклюзивному
дошкільному закладі (1
година)

Пр. психолог,
вихователь-методист,
вихователі

Цифрове
вид-цтво
МЦФР
26.03.2020

об 11.00 год

4. Перегляд відеоблогів
психологічного змісту
Ю.Б. Гіпленрейтер:

«Мотивація до
навчання»

«Щаслива дитина»

«Спілкування з
дитиною»

«Творчий потенціал
дитини»

«Як розвивати
емоційний інтелект»

Пр. психолог Протягом
карантину

4. Пройти дистанційні
курси підвищення
кваліфікації при
РОІППО.

Денисюк О.М.

Сенюк Н.Г.

Новосад Т.В.

16.03.-19.03
.2020
16.03.-19.03
.2020

30.03.-02.04
.2020

5. Підготувати методичні
рекомендації до
«круглого столу» з
проблеми
«Формування у
дошкільників інтересу
до праці»:

організація трудової
діяльності з дітьми
раннього віку

Вихователь-методист

Гаврильчик О.В.

До
20.03.2020

організація трудової
діяльності з дітьми
молодшого
дошкільного віку

Лазаришина І.В.

організація трудової
діяльності з дітьми
середнього
дошкільного віку

Сенюк Н.Г.

організація трудової
діяльності з дітьми
старшого дошкільного
віку

Парчук О.М.

художнє слово про
працю

Грухаль М.К.

поради для батьків
щодо трудового
виховання
дошкільників

Семенюк Р.Ф.

картка самоаналізу
стану освітньої роботи
в групі щодо
розв’язання завдань
трудового виховання

Вихователь-методист,

вихователі

6. Провести аналіз
інтернетресурсу та
скласти методичну
скарбничку «Сучасні
інноваційні технології
дошкільної освіти» із
записами у щоденнику
з підвищення
професійного рівня.

Всі педагогічні
працівники

До
03.04.2020

7. Опрацьовувати
новинки фахової преси
із записами у
щоденнику з
підвищення
професійного рівня.

Всі педагогічні
працівники

Дивитися
каталог
періодични
х фахових
видань

8. Підготовка матеріалів
групових консультацій:

-«Завдання музичного
виховання
дошкільників у світлі
вимог оновленої
програми «Я у Світі»

Музкерівник

Ревер О.Є.

До
25.03.2020

- «Готовність дитини до
НУШ: важливі аспекти»

Вихователь-методист,

пр. психолог

До
03.04.2020

9. Опрацювати та
поширити у вайбер-
групі для батьків:

- правила безпеки для
дитини «16 питань,
відповіді на які мають
знати усі діти»
http://simya.com.ua/16-
pytan-vidpovidi-na-yaki-
mayut-znaty-usi-dity/?
fbclid=IwAR0UuSzDa1ok
gbNPw5nRzaFnFIjq58j-
LnSnn_itEaTkU3Vf_8jaScX
S4PA

Вихователі усіх вікових
груп

16.03.2020

- «50 обов’язкових
завдань для
дошкільника на
карантин»

http://osvita.ua/school/6
3379/?
fbclid=IwAR3UpWIDhtah
NxMw-z_igpBZSd-
fWDIpAVudbm3slyHe3Tu
GifGXeztMzMA

Вихователі садових
груп

17.03.2020

«Карантиноправила від
Наталії Гуркіної»
https://www.youtube.co
m/watch?
v=OapXnKq42Zo&fbclid=
IwAR2FGEJjeY15ZbGbM7
B9MXyPLvkUO02IRYtZXS
T8S1z2V6qXdkoBARn-oZI

Вихователі садових
груп

18.03.2020

10. Опрацювання змісту
нової програми
розвитку дитини від
народження до шести
років «Я у Світі», 2019

Всі педагогічні
працівники

До
03.04.2020

11. Робота над
індивідуальними
темами самоосвіти:
опрацювання
першоджерел,
інтернетресурсу;
виготовлення
дидактич-ного
матеріалу; формування
досвіду роботи.

Всі педагогічні
працівники

Протягом
карантину

Організаційно-педагогічна робота

1. Провести генеральне прибирання з
використанням дезінфікуючих
розчинів (групових приміщень,
обладнання та ігрового матеріалу).

Всі
працівники

13.03.2020

2. Впорядкувати наочно-дидактичні
матеріали, іграшки, навчально-
методичні посібники, дидактичні
ігри тощо.

Всі
педагогічні
працівники

16.03.2020

3. Завершити створення картотеки
рухливих\музично-дидактичних
ігор та добірку і виготовлення
дитячих масок-наголівників

Вихователі,
музкерівни
ки

До
26.03.2020

4. Зробити добірку та скласти
актуальні порадники для батьків
дітей старших груп із циклу «Скоро
я піду до школи»

Вихователі
старших
груп

До
03.04.2020

5. Скласти конспекти підсумково-
оцінювальних занять з дітьми
старшого дошкільного віку із
розділів:

безпека життєдіяльності;

логіко-математичний розвиток;

мовленнєвий розвиток і навчання
елементів грамоти.

Вихователі
старших
груп

До
03.04.2020

6. Виготовлення дидактичного
матеріалу до Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності.

Всі
педагогічні
працівники

До
03.04.2020

7. Підготувати конспекти занять до
Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності.

Всі
педагогічні
працівники

До
03.04.2020

8. Зробити добірку дидактичних ігор з
різних освітніх ліній БКДО та
сформувати картотеку.

Вихователі
усіх вікових
груп

До
03.04.2020

9. Скласти комплекси вправ ранкової
гімнастики для різних вікових груп
на квітень-травень.

Інструктори
з
фізкультури

До
03.04.2020

10. Скласти сценарії фізкультурних
розваг для дітей різних вікових
груп.

Інструктори
з
фізкультури

До
03.04.2020

11. Підібрати музичний супровід для
занять з фізкультури та ранкової
гімнастики.

Інструктори
з
фізкультури

До
23.03.2020

12. Скласти сценарій фізкультурного
свята для дітей старшого
дошкільного віку
«Спартакада-2020».

Інструктор з
фізкультури
Момоток
Т.Р.

До
03.04.2020

13. Скласти сценарії випускних ранків. Музичні
керівники

До
03.04.2020

14. Скласти сценарії свят і розваг
музично-естетичного циклу для всіх
вікових груп на квітень-травень.

Музичні
керівники

До
03.04.2020

15. Організація консультпункту для
батьків в онлайн-режимі щодо
роботи з дітьми на період
карантину.

Педагогічн
ий
колектив

Постійно

16. Запропонувати батькам в домашніх
умовах виготовити захисні маски
для кожної дитини до Тижня знань
з безпеки життєдіяльності.

Вихователі
усіх вікових
груп

Протягом
карантину

17. Підготувати матеріали для
проведення групових батьківських
зборів на кінець навчального року.

Вихователі
усіх вікових
груп

До
27.03.2020

18. Скласти перспективно-календарне
планування освітньої роботи на
квітень.

Всі
педагогічні
працівники

01-
03.04.2020

19. Формувати картотеку
психологічних ігор, діагностичних
методик, корекційно-розвиткових
програм тощо.

Пр.
психолог

До
03.04.2020

20. Підготувати та розмістити на сайті
ЗДО консультацію для педагогів та
батьків на тему «Як вберегти себе
від паніки?»

Пр.
психолог

13.03.2020

Підготувала вихователь-методист Р.Ф. Семенюк
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Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути
зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Вебінар відбудеться в четвер, 26 березня о
18:00

ВЗЯТИ УЧАСТЬ

До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
залишилося:

Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

ГотуватисяГотуватися

Схожі матеріали

107  0

17  0

172  0

62  0

32  0

57  0

0 2
міс.

: 0 5
дн.

: 2 2
год.

Досліди за творами В. Сухомлинського морально - етичного змісту для
дітей старшого дошкільного віку.

DOCX

Конспект інтегрованого заняття "Подорож зі сніговиком" DOCX

Презентація у формі відео "Читаємо склади" MP4

"Всі ,всі, всі хто є на землі..." DOCX

Майстер-клас дітей і батьків "Новорічна іграшка власноруч" DOCX

Презентація "Автоматизація звука [н'] в словах, реченнях". Для середньої
групи дитячого садка.

PPTX

Текст коментаря

Приклад завдання з олімпіади Казка (дошкільнята).
Спробуйте!

Як стояв зайчик біля лисчиної нори,
коли прибіг кликати пана Коцького на
обід?

зайчик стрибав біля будинку лиски

ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДІ

262 -3
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