
 
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

ЯСЛА-САД №2 «МАЛЯТКО» 

м. Липовець, вул. Шевченко 8, тел.(04358)21767, Код ЄДРПОУ 26243929 

 

 

УГОДА 

про співпрацю навчальних закладів Липовецького району 

 Липовецького ясла – саду №2 «Малятко» 

та ОЗ Липовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Липовецької районної ради 

Вінницької області» 

 

Сторони: Липовецький ясла – сад №2 «Малятко»у особі завідувача  

Ямпільської О. О. та Липовецький ОЗ Липовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  

Липовецької районної ради Вінницької області» в особі директора 

Черепашука Д. Я. (далі – Сторони) уклали дану  угоду про наступне: 

 

1. Предмет угоди 

1.1. Співпраця у забезпеченні наступності і перспективності роботи між 

дошкільним навчальним закладом №2 «Малятко» та ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, а 

саме між дошкільною та початковою ланками освіти. 

1.2. Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці навчальних 

закладів забезпечується  наступністю у: 

- програмах, педагогічних технологіях; 

- формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з дітьми; 

- педагогічній співпраці з батьками. 

 

 

 

 



2. Обов'язки Сторін 

2.1.1. Сторони зобов'язуються співпрацювати з метою забезпечення 

наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації 

дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та 

всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього 

фізичного та духовного здоров'я. 

2.1.2. Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива 

за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівноправного партнерства. 

2.1.3. Щорічно складати план спільних заходів між ДНЗ №2 «Малятко» та  

ОЗ  Липовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 

2.2. Липовецький ясла – сад №2 «Малятко» зобов'язується: 

2.2.1.  Брати участь у спільних зі школою теоретичних і практичних 

семінарах з метою підвищення професійного рівня педагогів і забезпечення 

таким чином оптимального рівня якості освіти. 

2.2.2. Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до 

шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної 

освіти та відповідних програм. 

2.2.3. Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у НУШ. 

2.2.4. Створити сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, 

організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних 

особливостей.                                                             

2.2.5. Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов 

навчання в школі. 

2.2.6. Забезпечити участь вихователів у проведені свят Першого та Останнього 

дзвінка в приміщенні школи.                                                                 

2.2.7. Забезпечити виконання Плану спільних заходів дошкільного 

навчального закладу №2 «Малятко» і ОЗ Липовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2».  

2.3.  ОЗ Липовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 зобов´язується:                                                         

2.3.1. Зараховувати випускників Липовецького ясла – садка №2 «Малятко», 

які мають необхідні знання, уміння, навички, для подальшого навчання в 

школі. 



2.3.2. Проводити спільно з педагогічними працівниками дитячого садка №2 

«Малятко» консультаційно - методичну роботу, спрямовану на забезпечення 

успішної адаптації дітей до умов навчання у НУШ. 

2.3.3. Спільно із спеціалістами ДНЗ обговорювати підсумки успішності 

випускників, причини неуспішності, проблеми адаптації. 

2.3.4. Проводити відкриті уроки вчителів початкових класів для вихователів, 

інших спеціалістів ДНЗ з метою демонстрації кращих зразків педагогічних 

технологій і обміну досвідом. 

2.3.5. Проводити ознайомлювальні зустрічі вчителів початкових класів з 

майбутніми першокласниками і їх батьками. 

2.3.6. Брати участь у батьківських зборах, що проводяться в ДНЗ з питань 

підготовки дитини до школи. 

2.3.7. Проводити у канікулярний період спільні заходи із залученням дітей 

старшого дошкільного віку, учнів початкових класів та їхніх батьків. 

 

3. Термін дії угоди 

3.1.Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 

2019/2020 навчального року. 

3.2. Кожна зі Сторін має право розірвати цю угоду, письмово повідомивши 

про це іншу Сторону за два місяці. 

3.3.У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну умов 

цієї угоди протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона 

вважається пролонгованою на той самий строк і на тих самих умовах, які 

були передбачені цією угодою. 

 

Дана угода укладена в двох примірниках. 

 

 

 

 

 



4. Юридичні адреси сторін 

 

Липовецький ясла – сад №2                           Опорний заклад 

«Малятко»                                                        Липовецька загальноосвітня  

м. Липовець                                                      школа І-ІІІ ступенів №2 

вул. Шевченка 8                                               Липовецької районної ради 

тел.:2 - 17 - 67                                                   Вінницької області 

зав. ___________________                              м. Липовець 

О. О. Ямпільська                                              вул. Героїв Майдану 11 

                                                                            тел..: 2 - 10 - 34 

                                                                            директор ________________ 

                                                                            Д. Я. Черепашук 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   Затверджено: 

завідувач  

Липовецького ясла – саду №2  

«Малятко» 

___________ О. О. Ямпільська 

  

 План спільних заходів  

Липовецького ясла – саду №2 «Малятко» 

та опорного закладу  

«Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Липовецької районної ради Вінницької області» 

 на 2019-2020 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

Організаційно – педагогічна робота на рівні педагогічних колективів 

1 Збір та аналіз інформації про 

умови створення наступності в 

системі ДНЗ №2 «Малятко» і 

ЗОШ №2, необхідної для 

управління процесом реалізаціх 

програми. 

Серпень 

2019р. 

Вихователь – 

методист 

Завуч ЗОШ 

 

2 Організація зустрічі з 

адміністрацією початкової школи 

№2 для обговорення, корекції та 

затвердження плану педагогічної 

взаємодії на 2019/2020н.р. 

 

Вересень 

2019р. 

Вихователь – 

методист 

Завуч ЗОШ 

 

3 Створення карток з вирішення 

проблеми психологічного 

супроводу кожної дитини. 

Вересень 

2019р. 

Психолог 

Вихователь - 

методист 

 

4 Визначити психофізіологічні 

характеристики дітей 5- -6 років. 

Серпень 

2019р. 

Травень 

2020р. 

Практичний 

психолог 

Вихователі 

старших груп 

 

5 Вивчення стану освітньо – 

виховного процесу в старших 

групах ДНЗ. 

Квітень 

2020р. 

Вихователь - 

методист 

 

6 Створення інформаційно – 

педагогічної бібліотеки для 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист 

 



педагогів ДНЗ із посібників щодо 

підготовки дітей до навчання у 

школі. 

Практичний 

психолог 

 

7 Забезпечити необхідне предметно 

– розвивальне середовище для 

організації різних видів 

діяльності дітей старшого 

дошкільного віку з урахуванням 

їхніх вікових потреб та 

індивідуальних інтересів. 

Вересень 

2019р. 

Вихователь – 

методист 

Вихователі 

ДНЗ 

 

8 Оновити бази даних дітей 

старшого дошкільного віку, що 

проживають у мікрорайоні 

закріпленому за ДНЗ та ЗОШ. 

Жовтень 

2019р. 

Вихователь - 

методист 

 

9 Проаналізувати стан адаптації 

першокласників – випускників 

ДНЗ. 

Вересень 

2019 

Вихователь – 

методист, 

практичний 

психолог, 

Завуч ЗОШ, 

Вчителі ЗОШ 

 

10 Організувати взаємовідвідування 

уроків у школі та занять у 

старших групах ДНЗ вчителями 

початкової школи та 

вихователями старших груп. 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

Вчителі ЗОШ 

 

11 Проводити спільні семінари, 

інтерактивні зустрічі та заняття, 

педради методичні об’єднання 

вчителів та педагогів ДНЗ. 

Протягом 

року 

Педагоги 

ЗОШ 

Педагоги ДНЗ 

 

12 Вивчити та проаналізувати 

програми розвитку дитини 

дошкільного віку та програми 

початкової школи. 

Жовтень 

2019р. 

Вихователь – 

методист 

Вчителі ЗОШ 

Педагоги ДНЗ 

 

13 Проводити консультації для 

педагогів: 

 «Першокласник у школі та  

вдома – проблеми адаптації»; 

 «Правова абетка»; 

 «Розвиток допитливості у  

дошкільника – основа 

пізнавальнох активності учня». 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист 

Соціальний 

педагог 

Практичний 

психолог 

 

14 Провести психодіагностику 

роботи з дітьми 5 – 6 річного 

віку, спрямовану на виявлення 

рівня та особливостей розвитку 

кожної дитини та її готовності до 

Вересень 

2019р. 

Травень 

2020р. 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

Педагоги 

 



школи. старших груп 

15 Обстеження стану мовлення  

майбутніх першокласників 

Травень 

2020р. 

Вчитель - 

логопед 

 

16 Систематично організовувати 

консультування батьків 

майбутніх першокласників. 

Протягом 

року 

Педагоги ДНЗ 

Педагоги 

ЗОШ 

 

17 Проведення педагогічних годин  з 

питань навчального матеріалу 

старшим дошкільникам. 

Раз у 

квартал 

Вихователь - 

методист 

 

Організаційно – педагогічна робота на рівні дитячих колективів 

1 Брати участь в урочистостях, 

присвячених початку та 

закінченню навчального року. 

Вересень 

Травень 

Вихователі 

груп 

 

2 Провести екскурсію для дітей 

старшого дошкільного віку до 

приміщень школи, бібліотеки, 

спортивного залу, актової зали. 

Потягом 

року 

Вихователі, 

Вчителі ЗОШ 

 

3 Ознайомити дітей старшої групи 

з правилами поведінки школярів. 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

 

4 Провести цикл занять з дітьми 

старших груп для введення їх у 

шкільне життя. 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших 

вікових груп 

 

5 Використання в освітній роботі 

читання творів та художньої 

літератури про школу. 

Протягом 

року 

Педагоги ДНЗ  

6 Запрошувати школярів – 

випускників ДНЗ на свята. 

Протягом 

року 

Вихователі  

7 Створити умови для реалізації 

сюжету гри «Школа». 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

 

8 Організувати конкурс дитячих 

малюнків «Я іду до школи». 

Травень 

2020 

Вихователі  

9 Шефська допомогоа школярів у  

впорядкуванні території ДНЗ. 

Осінь - 

Весна 

Завідувач 

Вчителі ЗОШ 

Вихователі 

ДНЗ 

 

Організаційно – педагогічна робота на рівні сім´ї 

1 Вивчення та аналіз думки батьків 

щодо актуальності вимог нової 

української школи в системі 

освіти. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

Педагоги ДНЗ 

 

2 Створення банку даних про сімї 

майбутніх першокласників. 

Вересень 

2019р. 

Завідувач ДНЗ 

Вихователь - 

методист 

 

3 Батьківські збори за участю 

вчителів початкової школи та 

Вересень 

2019р. 

Педагоги ДНЗ 

Вчителі 

 



спеціалістів ДНЗ. Травень 

2020р. 

початкових 

класів 

Спеціалісти 

ДНЗ 

4 Оформлення інформаційного 

осередку в групових кімнатах 

«Скоро до школи» 

Травень 

2020р. 

Вихователі 

старших груп 

 

5 Консультування батьків на теми: 

 «Що таке готовність  

дитини до школи?» 

 «Як зберегти здоров’я дітей  

та підготувати їх до навчання у 

школі». 

 «З LEGO граємося до  

школи збираємося». 

 «Режим дні дошкільника та  

школяра». 

 «Психофізіологічні  

характеристики дітей 5 – 6 

років». 

 

Протягом 

року 

Педагоги ДНЗ 

Практичний 

психолог 

Вихователь - 

методист 

 

 

 


