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Дані правила розроблені відповідно до Законів „Про освіту", „Про 

дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку 

комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) (наказ МОН України 

від 27.03.2006 №240/165). Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних комунальних та інтернатних навчальних 

закладах (наказ МОН України від 21.11.2002 № 667), Статуту дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) „Берізка" с.Хацьки Степанківської сільської 

ради, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

дошкільного навчального закладу, рішень місцевих органів влади і є 

обов'язковим до виконання батьками дітей або особами, що їх замінюють та 

працівниками дошкільного навчального закладу. 

Батьки дітей або особи, що їх замінюють та працівники дошкільного 

навчального закладу „Берізка" несуть відповідальність за порушення даних 

Правил згідно з чинним законодавством. 

 

І. Загальні питання 

Дошкільний навчальний заклад „Берізка" загального розвитку приймає 

дітей віком від 2 року народження до 6 років. 

Дошкільний навчальний заклад „Берізка" загального розвитку є 

юридичною особою і діє на підставі власного Статуту. 

Зарахування дитини до дошкільного навчального закладу проводиться 

керівником протягом календарного року на підставі: 

 при наданні медичної довідки про стан здоров я дитини, довідки про 

епідемічне оточення; документів, необхідних для визначення розміру 

плати за утримання дитини у дошкільному навчальному закладі (для 

пільгових категорій); копії свідоц тва про народження дитини; заяви 

батьків. 

 Зарахування дитини у групу проводиться за основними документами з 

додаванням таких документів: висновок обласної (міської, районної) ПМК 

Не підлягають зарахуванню в дошкільний навчальний заклад: 

 порушеннями емоційно-вольової сфери органічного походження; 

 сліпоглухі від народження; 

 діти, які страждають частими епілептичними нападами; 

 з порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не 

пересуваються і не обслуговують себе; 

 діти, які страждають на енурез і енкопрез  внаслідок органічного 

ураження центральної нервової системи. 

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковим 

(одновіковими, різновіковими) ознаками відповідно до нормативів 

наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання з урахуванням 

(по-можливості) побажання батьків. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється з 1 вересня поточного року. 

За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі (з 

наданням відповідної довідки): 



 її хвороби; 

 карантину; 

 санаторного лікування; 

 на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

 у літній оздоровчий період(75 дні) 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється: 

 за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють; 

 на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, якщо в 

дошкільному закладі у дитини виявляться прояви олігофренії в ступені 

імбецильності, ідіотії, психічні розлади з глибокими відхиленнями у 

поведінці або ж інші причин, що виключають можливість перебування 

дитини в дитячому закладі;  

 у разі несплати без поважної причини батьками плати за харчування 

дитини протягом двох місяців; 

 у разі не відвідування дитиною дошкільного закладу без поважної 

причини протягом одного місяця. 
 

ІІ. Основні обов'язки дошкільного навчального закладу щодо утримання, 

навчання та виховання дітей 
Дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. 

Забезпечує перебування дитини в ДНЗ з 7.30до17.30 год. 

Режим харчування дітей у дошкільному навчальному закладі 

встановлений трьохразовий та чотирьохразовий під час оздоровчого періоду і 

залежить від режиму дня вікової групи. 

Батьки або особи, які їх заміняють сплачують лише за дні відвідування  

дитиною дошкільного закладу. 
 

 індивідуальний підхід до дитини, сімейний затишок, задоволення потреб в 

емоційно- особистому спілкуванні; 

 Забезпечує рівень дошкільної освіти відповідно до основних її завдань на 

сучасному етапі: 

 забезпечення та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;  

 формування механізму саморозвитку дошкільника; 

 розвитку базової якості особистості; 

 навчити дошкільника жити у злагоді з довкіллям та із самим собою,  

оптимістично ставитися до життя, орієнтуватися людському оточенні; 

 забезпечувати дитячі види діяльності, сприяти вільному розгортанню 

свого особистісного буття: 

 створювати культурне середовище, залучати до світу національної та 

світової культури; 

 оснащувати дошкільника навичками практичного життя, навчати 

пристосовуватись до нових умов, вправляти в умінні виявляти волю, 

впливати нею на імпульсивні бажання; 



 враховувати особистий досвід дошкільника, історію його життя, вікові 

та індивідуальні особливості; 

 забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника; 

 поширюємо серед батьків психолого-педагогічні, фізіологічні знання 

про дітей дошкільного віку. 

 забезпечуємо збалансоване харчування дітей, необхідне для їх 

нормального росту та розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів (в межах кошторисного призначення); 

 надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, 

організацію заходів для госпіталізації (у разі необхідності) та 

інформування про це батькам або особам, які їх замінюють. 

 надавати додаткові освітні послуги (за бажанням батьків), які 

визначені Державною базовою програмою на основі угоди між 

батьками та дошкільним закладом у межах гранично допустимого 

навантаження дитини. 

 

ІІІ. Права та обов'язки батьків (або осіб, що їх заміняють) дітей, які 

відвідують дошкільний навчальний заклад загального розвитку. 

1. Батьки (або особи, що їх заміняють) мають право: 

 обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

дошкільного навчального закладу; 

 звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргою до адміністрації 

дошкільного навчального закладу (завідувача, завгоспа, медсестри), та до 

відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання, 

навчання та лікування своїх дітей; 

 захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і 

суді; 

  брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу в 

дитячому закладі; 

  вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного 

закладу та можливостей батьків на харчування, освітнього процесу та 

зміцнення матеріально-технічної бази груп дошкільного навчального 

закладу;  

 відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

 заслуховувати звіти завідувача дошкільного навчального закладу про 

роботу ДНЗ. 
 

2. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 
Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, 

культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

 постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, 

нахилів та здібностей; 



 поважати гідність дитини; 

 виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, до державної та рідної мови; 

 приймати участь у проведенні освітньої діяльності дітей у 

дошкільному закладі; 

 забезпечувати виконання санітарно-гігієнічних вимог, а саме: 

приводити дитину чистою, охайною, з коротко підстриженими 

нігтями та акуратно зачесаною, у разі потреби забезпечувати дитину 

змінним одягом; 

 з метою охорони життя та здоров'я дітей, не давати з собою в 

дошкільний заклад ліки, солодощі, різноманітні прикраси(зокрема 

золоті), гострі предмети, жуйки, солодкі води, соки; 

 особисто передавати дитину вихователю та забирати її з 

дошкільного закладу у вихователя до закінчення графіку роботи 

групи, не передовіряти дітей неповнолітнім особам або стороннім 

людям; 

 приводити і забирати дитину лише у тверезому стані. Особам у 

стані алкогольного сп'яніння вихователь має право дитину не 

віддавати; 

 не палити на території дошкільного закладу; 

 не заїжджати на територію закладу власним автомобільним 

транспортом;  

 попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного 

закладу та батьками. Дотримуватися правил етикету у спілкуванні 

з дітьми та працівниками дошкільного закладу;  

 що місяця не пізніше 20 - го числа, вносити плату за харчування 

дитини у дошкільному закладі; 

 дотримуватися режиму дня та діяльності дітей у дошкільному 

закладі; 

 сприяти вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок і спільно 

з ДНЗ проводити цю роботу; 

 до 8.00 повідомляти адміністрацію закладу чи вихователя групи 

про причини відсутності дитини;  

 під час проведення святкових ранків, розваг дотримуватися правил 

культури поведінки, не порушувати хід проведення зйомками на 

відеокамеру; фотографування дітей проводити по закінченню 

свята або з узгодженням музичним керівника чи вихователів;  

 берегти майно та зелені насадження як у приміщенні так і на 

території дошкільного закладу;  

 завчасно сповіщати вихователів про причину та відсутність дитини 

в дитсадку. 

 

 
 


