ЗРОбИВши Висновки з недолiкiв спiлъноi роботи ПД{З та школи миIIулого року та
виРiпгУlочи проблему пiдготовки дiтей старшого дошкiльного BiKy до навчання в школi
СППаНОВаНО Проходила робота в п€lпрямку спiвпраIдi мiж нашим дошкiльним закJIадом та
зош ль7.

Вчителi початкових класiв та вlD(ователi дiтей старшого дошкiльного BiKy
пiдтрип,lувzlли двостороннiй зв'язок.,Вчителi початкових класiв црlu(одили на заняття в
групи дiтей старшого дошкiльного BiKy, брали )п{асть у педагогiчному оцiнюваrrнi рiвня
знань, yMiHb i навичок у дiтей-вигryскникiв.
;

У групах старшопо дошкiльного BiKy оформленi стенди-куточки кНезабаром до

школи), а також практичним психологом закJIаду були проведенi консультацii та
ceMiHap на тему: <<Моя дитина йде до школи), <Готовнiсть батькiв до навч€жня дитини в
школi>>. Вихователi включапи питанЕя психологiчноТ готовностi дiтей до школи до
групових батькiвських зборiв (поради, рекомендацii, анкеryвання).
Однак слiд зауважити, що робота з наступностi перших двох л€lнок освiти потребуе
доопрацюваннrI: бiльше уваги придiляти органiзацii роботи мiж колективапdи
(проведеннi спiльних пед)ад, консулътацiй, ceMiHapiB), мiж дитячими колективами
(екскурсii, спiльнi заходи) та спiльнiй роботi з батьками (здоров'я майбутнiх
першокласникiв, органiзацii тематичних виставок, спiльних консультацiях, лекторiiЪ).
Впродовж року проводиласъ, як просвiтницька робота з батькадли, так i спiлъна
робота щодо створення найкращих умов для якiсноi органiзацii навчально-виховIIих
процесlв.
i

З метою зЕrпучення батькiв до педагогiчного цроцесу проводипись музиЕIнi та
спортивнi розваги, свята (<Золота IФасуня - OciHb>>, <Чарiвниця щедра
Осiнь>>,<<Новорiчнi вогники>>, <<Зиму проводжаемо, Весну зустрiчаемо>>, <<Найрiднiша в
cBiTi - мама), <<Великоднiй дзвiн>>,<<Садочок рiдний, прощавай!> та iншi.)

Тематика зага.пьЕих та црупових батькiвських зборiв, iнформацiйних бюлетенiв та
матерiалiв батькiвських куточкiв вiдповiдала умовам сучасностi та потребам батькiв.
Вихователi ретелъно пiдбирали матерiали для батькiвських куточкiв, висвiтлюючи в них
вiдповiдi на Bci запитання, якi були задаrri.
Батьки в осIIовному задоволенi спiвпрацею у вихованнi дiтей. Протягом року
батьки активно вiдвiдували спiльнi зa>(оди: батькiвськi збори, свята розваги, вiдкритi
заняття, на яких могли спостерiгати за розвитком cBoix дiтей та працею колекТиВУ
дошкiльного заклад/. Також надавали благодiйну допомоry в peMoHTi примiЩеНЬ,
оформленнi групових kiMHaT, поповненнi розвив€rльних середовищ iгровlаirл матерlапом
та придбання навч€Lльно-методичного MaTepialry, меблiв, iгрових ОСеРеДКiВ.
дна.гriзуючи робоry з батькадли за минулий pik, бачимо деякi недолiки, тому в
наст)iпному начапъному роцi необхiдно органiзацiю роботи з батьками нацiлювати на
пiдвищення психолого_педагогiчноТ культури батькiв; придiляти н€rпеЖНУ УВаГУ
вивченню виховного потенцiаlry сiмей та використання його результатiв для бiльш
ефективного впливу на проблемнi момеIIти у BиxoBaIrHi дiтей.
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