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2.

3.

Основні стратегічні
завдання
Створення комфортних умов
для перебування в ДНЗ.
Бачення: відремонтований
ДНЗ з сучасним обладнання.
Стратегічна ціль:
здійснення заходів по
зміцненню матеріально –
технічної бази.
Поліпшення науково –
методичного забезпечення
Бачення: створення індустрії
сучасних засобів навчання і
виховання, повне
забезпечення ними ДНЗ.
Мета: забезпечення
зростання якості освітніх
послуг.
Стратегічна ціль:
покращення стану науково –
методичного забезпечення
Удосконалення професійної
компетентності і
загальнокультурного рівня
педагогічних працівників.
Бачення: якісний склад
педагогічних кадрів.
Мета: виявлення та
впровадження
перспективного
педагогічного досвіду.
Стратегічна ціль:
підвищення фахового рівня
педагогів.

Шляхи реалізації
• Проведення капітальних і
поточних ремонтів ДНЗ .
•
Створення
сучасного
предметно
–
ігрового
середовища.
• Створення комп’ютерного
ігрового комплексу в ДНЗ.
• Забезпечення сучасними
технічними
засобами
навчання.
• Забезпечення фаховими
періодичними виданнями з
серії
«Дошкільна освіта».
• Придбання довідково енциклопедичної літератури.
• Придбання медиотеки.

•
Самоосвіта
педагога,
удосконалення
власного
портфоліо.
• Курсова перепідготовка
згідно графіку.
• Створення та оновлення
банку даних ППД місцевого,
обласного,
регіонального,
всеукраїнського рівнів.
•
Проведення
семінарів,
тренінгів,
конференцій,
конкурсів.
• Наставництво.

Очікувані
результати
Створені належні
умови для
перебування дітей,
створення умов
для розвитку та
самореалізації
дошкільника.

Повна
комплектація та
оснащення
методичними
матеріалами згідно
вимог Базової
програми розвитку
дитини
дошкільного віку
«Я у Світі»
Підвищення
кваліфікації
педагогічних
кадрів,
впровадження
ППД в практику
роботи ДНЗ.

4.

Забезпечення медичного
обслуговування дітей ДНЗ.
Створення здоров'язберігаючого освітнього
простору

5.

Організація харчування.
Бачення: «Здорові діти –
здорова нація».
Мета: забезпечення
повноцінного раціонального
харчування.
Стратегічна ціль:
забезпечення повноцінного
росту та розвитку дитячого
організму.
Пропаганда іміджу ДНЗ.
Бачення: ДНЗ сучасного
типу.
Мета: пропагування досвіду
роботи.
Стратегічна ціль: створення
умов для розвитку
дошкільника.

6.

• Створення Оздоровчого
комплексу
(спортивна
та
гімнастична зали, сольова
кімната,
масажний
та
фізіотерапевтичні
кабінети,
фітовітальня)
•
Використання
новітніх
освітніх
технологій
в
фізкультупно-оздоровчій
роботі з дітьми (технологія
вібраційно-дихального
розвитку, фітбол-гімнастика,
психогімнастика,
степаеробіка,
система
вправ
Пілатес тощо)
• Придбання сучасного
технологічного обладнання .
• Вітамінізація.
• Споживання якісних,
натуральних продуктів.
• Забезпечення виконання
натуральних норм харчування.

Зміцнення
збереження
здоров’я
дошкільників

та

• Презентація роботи
навчального закладу на
сторінках фахових видань, у
ЗМІ, в інтернеті, зокрема на
власному веб-сайті
• Вивчення, впровадження та
популяризація інноваційних
технологій та передового
педагогічного досвіду
• Участь у міських, обласних,
всеукраїнських фахових
конкурсах, виставках,
семінарах, науковопрактичних конференціях
тощо.

Визнання ДНЗ на
всіх рівнях

Розвиток дітей
відповідно до
вікових
особливостей.
Зміцнення
здоров’я дітей.

7.

Освітньо – виховна робота.
Бачення: створення умов для
розвитку дошкільників.
Мета: забезпечення
освітньо – виховної роботи в
ДНЗ на основі інноваційних
технологій навчання.
Стратегічна ціль:
створення пріоритетних
завдань розвитку та надання
умов для їх здійснення.

8.

Робота з батьками.

• Підвищення якості змісту
освітнього,
виховного
процесу,
організаційних
форм, методів і технологій;
• Розвиток
єдиного освітнього простору на основі
наступності
та
інтеграції
діючих програм і проектів і
включення в цей простір
програм і проектів нового
покоління;
• Модернізація діагностичномоніторингового апарату, що
забезпечує
спостереження
динаміки розвитку суб'єктів
освітнього простору
• Забезпечення високої якості
дошкільної освіти, створення
передумов
для
зростання
особистісних досягнень дітей
• Створення умов для
посилення ролі батьків та
реалізації за ними права
дорадчого голосу при
вирішенні найважливіших
питань забезпечення
освітнього процесу
• Забезпечення активної участі
батьків в освітньому процесі.
• Використання інтерактивних
форм та методів роботи з
батьками: тренінги, брифінги,
“круглі” столи, дискусії тощо.

Отримання
повноцінної
якісної освіти
відповідно до
індивідуальних
запитів і
можливостей
кожної дитини

Створення
єдиного освітнього
простіру «ДНЗ та
родина» з метою
забезпечення
гармонійного
розвитку
вихованців;

