
Батьківські збори

Всебічний розвиток 
дошкільняти – запорука 

успішного і цікавого навчання



Школа – новий світ для дитини 

з певним колом обов’язків і вимог, 

де поняття «хочу» змінюється на 

поняття «треба».



Три категорії дошкільнят

І категорія – спокійно ставляться до 

перспективи стати школярем.

ІІ категорія (ризику) – «горять» бажанням піти 

до школи.

ІІІ категорія (ризику) – не хочуть іти до школи .



Емоційно – психологічні проблеми:

❖Невпевненість
❖Надмірна залежність від старших
❖Збудженість
❖Агресивність, або байдужість до 
дитини з боку батьків
❖Відсутність достатньої уваги з 
боку батьків
❖Брак спілкування з батьками
❖Надмірне піклування з боку 
батьків



Саме від дорослих залежить 

цілеспрямованість дій дитини.

Необхідні вміння, які дорослі повинні 

сформувати до школи:

1. Бачити особливості тих чи інших предметів.

2. Зосерджувати увагу на окремому об’єкті.

3. Виконувати певні обов’язки.



Загальний розвиток особистості:

1. Знання країни, області, населеного пункту, у якому 

проживаємо.

2. Знання домашньої адреси.

3. Знання про своїх рідних.

4. Уявлення про живу та неживу природу, пори року, 

країни.

5. Усвідомлення дитиною свого «я».

6. Самодисципліна,  

критична оцінка власних вчинків.



Гра – головне заняття 

дошкільняти, через яке вона 

здобуває елементарні знання та 

навички і стає маленькою 

особистістю.



Вступ до школи – перехід до 

систематичної навчально–трудової 

діяльності, що вимагає зосередженості 

і значної напруги сил.



Привчити до:

1. Самообслуговування

2. Побутової праці

3. Суспільно–корисної праці

4. Дотримання чіткого режиму дня 



Запорука успішного навчання і легкої 

адаптації у школі – це розвиток :

1.Вміння стримувати свою рухову активність.
2.Дрібні м’язи рук.
3.Моторні (рухові) навички.
4.Мовлення.
5.Уява і фантазія.
6.Мислення.
7.Пам’ять.



Допоможіть своїй дитині 

стати школярем!



Нормативно – правова база прийому 

дітей у 1 класи:

1. Закон України “Про освіту”

2. Закон України «Про загальну середню освіту» 

3. Конституція України ст.53

4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту «Про прийом дітей до 1 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів»

5.Статут школи



Пакет документів, 

які необхідно подати до школи:

1. Заява на ім’я директора школи про зарахування до 1 класу.

2. Ксерокопія свідоцтва про народження.

3. Медична картка з центральної лікарні встановленого зразка.

4. Медична довідка про стан здоров’я дитини.

5. Довідка зі служби соціального захисту про надання

статусу малозабезпеченої сім’ї.



Список шкільного приладдя.

• Шкільна форма (чорного 
кольору)

• 5 зошитів в косу лінію
• 5 зошитів у клітинку
• Ручки звичайні – 5 шт.
• Лінійки – 2 шт.
• Олівці прості – 2 шт.
• Олівці кольорові 

(підстругані), фломастери
• Фарби, щіточка
• Клей, щіточка
• Альбом для малювання – 2 

шт.

• Кольоровий папір та картон;

• Папка для зошитів з цупкого 
паперу;

• Пенал для ручок;

• Гумка – 1 шт.

• Папка для уроків праці на 
застібці

• Пластилін, стеки, дощечка для 
ліплення

• Ножиці з затупленими кінцями

• Спортивна форма, взуття в сумці

• Кімнатні черевички

• Целофанові обгортки для 
книжок, зошитів



Анкета для батьків
1. Ім 'я, по- батькові і прізвище дитини, дата народження

2. Національність дитини: 

3. Особливості характеру дитини: позитивні і негативні риси:

4. Який у неї слух, зір?

5. Які хронічні захворювання є у дитини? 

6. Прізвище, ім 'я, по-батькові батька:

освіта: місце роботи, телефон:

7. Прізвище, ім 'я, по-батькові матері:

освіта: місце роботи, телефон:

8. Сім 'я повна чи ні? Якщо ні, з ким проживає дитина?

9. Якщо мама виховує дитину одна, чи є у неї статус "одиначка"? 

10. Домашня адреса, телефон:

11. Скільки дітей у сім "і, хто? Скільки їм років? Де навчаються? 

12. Чи відвідує дитячий садок? Якщо так, його назва?

13. Чи є у батьків посвідчення:

а) чорнобильці б) інваліди в) афганці г) інші

14. Якими пільгами користуєтесь? Вкажіть назву?


