
Рішення колегії управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради 

«Про стан виконання Закону України «Про дошкільну освіту» в частині 

збереження та зміцнення здоров’я, формування активної позиції 

дошкільників щодо власного життя та власної безпеки» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання Закону 

України «Про дошкільну освіту» в частині збереження та зміцнення здоров’я, 

формування активної позиції дошкільників щодо власного життя та власної 

безпеки 

 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

 

1. Управлінню освіти, молоді та спорту ДМР: 

1.1. Вести роботу щодо забезпечення ДНЗ кваліфікованими 

спеціалістами – керівниками гуртків, інструкторами фізкультури, медичним 

персоналом згідно Типових штатних нормативів, затверджених Наказом 

МОН України №1055 від 04.11.2010 року.  

Постійно 

1.2. Клопотати перед міською радою щодо виділення коштів на 

облаштування офтальмологічного кабінету у ЦРД «Пролісок» обладнанням 

для корекції зору для дітей дошкільного та шкільного віку. 

2. Керівникам ДНЗ:  

2.1. Сприяти створенню належної матеріальної бази для фізичного 

виховання дітей дошкільного віку з урахуванням вимог Типового Переліку 

обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у ДНЗ, 

затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002 р. №509 

Протягом року 

2.2. Облаштувати медичні кабінети, робочі місця медперсоналу згідно 

вимог чинного законодавства. 

Протягом року 

2.3. Забезпечувати координацію дій  між дошкільними закладами та 

ФАПами щодо організації  дієвого медико-педагогічного контролю в ДНЗ 

Протягом року 

2.4. Активізувати роботу щодо вдосконалення моделей ДНЗ 

фізкультурно-оздоровчого та валеологічного напрямку.  

Протягом року 



2.5. Організувати роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків, 

громадськості щодо збереження та зміцнення здоров’я, формування активної 

позиції дошкільників щодо власного життя та власної безпеки через 

діяльність Консультативних центрів. 

Постійно 

2.6. Укласти угоди з директорами ЗНЗ щодо виконання медперсоналом 

загальноосвітніх навчальних закладів функції медико-педагогічного 

контролю у ДНЗ. 

До 01.05.2017 р. 

2.7. Забезпечити дієвий медико-педагогічний контроль за станом 

здоров’я дітей, у яких відсутні профілактичні щеплення. 

Постійно 

3. Методичному сервісному центру: 

3.1. Надавати інструктивно-методичну допомогу керівникам ДНЗ щодо 

організації медико-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої  роботи в 

дошкільних навчальних закладах, здійсненні медико-педагогічного 

контролю. 

Постійно  

3.2. Інтенсифікувати роботу щодо  проведення тренінгів, майстер-

класів для керівників ДНЗ, медичних сестер і педагогічних з питань 

використання в практиці роботи ДНЗ сучасних здоров’язбережуючих та 

здоров’яформуючих технологій, БЖД. 

Протягом року 


