
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План  спільних  заходів  щодо  забезпечення  наступності    
в  роботі центру розвитку дитини «Калинка»    

та  Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
імені Б.Д. Антоненка Давидовича 

на 2021 -2022 навчальний  рік 

 

Мета:координувати цілі, завдання, зміст, методи, засоби та форми організації освітніх процесів дитячого 

садка і школи; забезпечувати умови, спрямовані на збереження здоров'я, емоційного благополуччя і на 

розвиток індивідуальності  кожної дитини. 

 

№                      Зміст  роботи    Термін Відповідальн. Примітка 

Організаційно - інформаційнаробота з кадрами 

 

1. 

 

 

 

 

Складання та затвердження спільного 

плану наступності у роботі ЦРД 

«Калинка» таОхтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Антоненка Давидовича 
на 2021/2022 н.р. 

Серпень 

2021 

 

Вихователь-

методист, 

ЗНВР 

 

 

 

 

 

2. Співбесіда із заступником директора з 

навчально-виховної роботи школи, 

учителями перших класів за 

підсумками успішності учнів перших 

класів ( випускників центру розвитку 

дитини) за І півріччя 

 

Грудень Вихователь-

методист, 

ЗНВР 

 

3. Познайомити вихователів із 

програмовими вимогами початкової 

школи, Державним стандартом 

початкової загальної середньої освіти, а 

вчителів – із Базовим компонентом 

дошкільної освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти) нова 

редакція та чинними програмами 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист, 

ЗНВР, 

Педагоги 

 

 

4. Оформити інформаційну сторінку для 

батьків « Перший раз у перший клас» 

на сайті дошкільного закладу 

Впродовж 

року 

Вихователі груп 

старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

ланки 

діловоди закладу 

 

5. Вивчення нормативних документів з 

питань освітнього процесу в початковій 

школі 

 

Жовтень  

 

 

 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

вчителі початкової 

ланки 

ЗНВР 

 

6. Діагностика адаптаційних процесій 

учнів першого класу (випускників 

дошкільного закладу) 

 

грудень практичний 

психолог 

вихователі 

вчителі 

 

 

7 Засідання педагогічної ради «Адаптація 

до умов школи та успішність 

першокласників –випускників 

дошкільного закладу» 

березень Директори, 

вихователь-

методист, 

ЗНВР,  

педагоги 

 

 

 Організувати відвідування вихователем 

старшої групи уроків у першому класі з 

метою ознайомлення зі змістом і 

методикою навчання першокласників. 

впродовж року вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

 



ланки 

 Організувати відвідування вчителями 

випускних класів початкової школи 

освітнього процесу в дошкільному 

закладі з метою ознайомлення зі 

змістом і методикою навчання старших 

дошкільників. 

впродовж року вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

ланки 

 

 Здійснювати спільну роботу щодо 

виявлення неохоплених дошкільною 

освітою дітей 5-6 років з метою 

залучення їх до навчання в 

дошкільному закладі. 

впродовж року вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

ланки 

 

 Спільне засідання « круглого столу» за 

участю педагогічних працівників ЦРД 

«Калинка» таОхтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Антоненка Давидовича 
 з питань: - «Хто, що і як впливає на 

дошкільників»; - «Проблема адаптації 

першокласників до школи» 

листопад, 

квітень 

вихователь – 

методист 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

ланки 

ЗНВР 

 

 Методичний міст:  «Наступність і 

перспективність у роботі двох перших 

ланок освіти» 

грудень вихователь – 

методист 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

ланки 

ЗНВР 

 

 Консультація для вихователів 

«Готовність дитини до школи: складові 

успішного навчання». 

лютий вихователь – 

методист 

ЗНВР 

 

 

 

Робота  з  батьками 

1. Створення інформаційно-педагогічної 

картотеки для педагогів і батьків щодо 

підготовки дітей до школи 

 

Жовтень  

 

 

 

вихователі, 

практичний 

психолог, 

вчителі початкової 

ланки 

 

 

2. Загальні батьківські збори адміністрації 

Охтирської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені Антоненка 

Давидовича 
 для батьків дітей майбутніх 

першокласників (з участю вчителів) за 

темою « Сім’я, школа, дитячий садок –

суб’єкти педагогічної взаємодії в 

освітньому процесі» 

травень директор 

вихователь - 

методист 

практичний 

психолог 

вчителі початкової 

ланки 

 

 

3. Провести День відкритих дверей для 

батьків майбутніх першокласників і 

вчителів початкової школи 

жовтень вихователь - 

методист 

практичний 

психолог 

вчителі початкової 

 



ланки 

 

4. Групові консультації та обговорення 

питань на батьківських зборах з 

батьками дітей дошкільного віку щодо 

підготовки до навчання в школі 

впродовж року вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 Анкетування батьків майбутніх 

першокласників «Чи потрібна вам 

допомога?» 

жовтень 

січень 

квітень 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 Залучення батьків до відвідування Дня 

відкритих дверей для майбутніх 

першокласників у Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Антоненка Давидовича 
 

впродовж року вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі початкової 

ланки 

 

 

 Оформлення тематичного стенду для 

батьків: «Поради для батьків майбутніх 

першокласників» 

 

 

 

 

один раз на 

квартал 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

Робота  з  дітьми 

1. Участь у лінійці «Свято першого 

дзвоника», присвячений початку 

навчального року. 

вересень вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

2. 

 

Екскурсія для дітей доОхтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Антоненка Давидовича 
 «Чекає на нас школа, чекає на нас 

клас» Мета: ознайомити дітей з 

приміщенням та навчальними 

кабінетами 

Листопад 

 

Вихователі центру 

розвитку дитини  

Вчителі початкової 

ланки 

 

3. Спортивні   ігри на футбольному полі   

Охтирської гімназії 

Травень Фізінструктор, 

Вчитель фізкультури 

 

5. Відвідування дітьми дошкільного віку 

свят, розваг і виставок Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Антоненка Давидовича 
 

 

 

Впродовж року 

 

 

Вихователі 

 

6. Діагностика готовності до шкільного 

навчання дітей дошкільного віку 

Квітень  Вихователі, 

практичні 

психологи: 

ЦРД «Калинка» 

Охтирської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

імені Антоненка 

Давидовича 
 

 

 Формування мотиваційної готовності 

дітей до школи шляхом систематичного 

використання таких форм роботи: · 

Читання літературних творів про 

школу; · Бесіда з дошкільниками; · 

Знайомство з правилами поведінки в 

школі; · Сюжетно-рольові ігри на 

шкільну тему. 

Впродовж року вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 Проведення свята «Новий рік вже 

ступає на поріг» із залученням учнів 

початкових класів. 

грудень Музичні керівники 

вихователі групи 

дітей старшого 

 



дошкільного віку 

 

 Участь випускників ЦРД «Калинка» в 

урочистій лінійці «Свято останнього 

дзвоника», присвяченій закінченню 

навчального року. 

травень Музичні керівники 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 Виставка малюнків дітей дошкільної 

групи «Я – майбутній першокласник» 

травень вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 Театральний тиждень (перегляд вистав, 

підготовлених дітьми дошкільного віку, 

учнями початкових класів і педагогами) 

квітень вихованці ЦРД 

«Калинка» 

учні початкової 

школи 

 

 Свято «Добра путь вам, школярі» із 

залученням учнів початкових класів 

травень Музичні керівники 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 

 

 

  



 


