
    Пояснювальна записка 

   Робочий навчальний план Комунального закладу дошкільної освіти Зайцівського 

(ясла-сад) «Теремок» (далі – Заклад) на 2020-2021 навчальний рік складено 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р. №446, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015 № 520/26965, листа 

Міністерства освіти і науки України від 12.08.2015 № 1/9-432 «Про перелік 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для 

використання у дошкільних закладах у 2020-2021 навчальному році», згідно Базового 

компоненту дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.05.2012 р. №615, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 

24.03.2016   №234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.04.2016 за 

№563/28693. 

        У 2020-2021 навчальному році у закладі  працюватимуть 2 групи: 

    1 група молодшого дошкільного віку (різновікова) (1,5-4 року життя);                                              

    1 група старшого дошкільного віку (різновікова) (4-6(7) року життя). 

          Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в КЗДО Зайцівський 

(ясла-сад) «Теремок» використовується Програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Я у світі» 2 частина (нова редакція), «Дитина в дошкільні роки», програма розвитку 

дітей раннього віку«Дитина»(нова редакція) та програма для дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт». 

       Для реалізації навчально-освітньої діяльності використовуються: 

   за освітньою лінією -  логіко-математичний розвиток - парціальна програма 

«Формування елементарних математичних уявлень у дітей» Л.Зайцева; 

   за освітньою лінією  - здоров’я та фізичний розвиток - парціальна програма 

«Казкова фізкультура»; 

   за освітньою лінією  -  художньо – продуктивна діяльність (музична,образотворча, 

театральна тощо) - парціальна програма «Радість творчості»; 

   за освітньою лінією -  ознайомлення з природним довкіллям, основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності - парціальна програма «Про себе треба знати, про себе треба 

дбати»; 

   за освітньою лінією - розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування» -  

парціальна програма «Вчимося жити разом»; 

    за освітньою лінією - дитина в сенсорно – пізнавальному просторі - парціальна 

програма «Оберіг». 

     У закладі за варіативною частиною навчального плану працюють гуртки: 

1. Гурток патріотичного виховання; 

2. Гурток з образотворчої діяльності «Веселкові барви»; 

3. Театральний гурток; 

4. Національні традиції українського народу. 


