ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕ

РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а8,Dц a.OJ/ NsАJб
Про

затвердження Стаryry закпаду
доrшсiльноi освiти (ясла-салок) Ns 327

,Щеснянського району MicTa Киева

Вiдповiдrо до сгатей 13, 16 Закону УкраIни <Про доtш<iльну

ocBiTy>,

Положенrи про зttкJIад доIш<iльноi освiти, затверджеЕого постановою Кабiнегу
МiнiсгрiВ УкраiшЛ вiд 12 березня 2003 року Nэ 305 (в редакФi постанови Кабiнчгу
Мiнiсгрiв Украirш вiд 27 сiчня 2021 року Nэ 8б), рiшення КиiЪськоi MicbKoi рали вiл
15 березlrя 2012 року лъ 209/754б <Про делегуванш{ повцовrDкень викопавчому
орг.lну КиiЪськоi MicbKoi рали (IfuiЪськiй мiськiй державнiй адмiнiстрачii') та
райоlлпш,r в мiсгi Киевi держаВrпш адмiнiстрацiям у сферi освiти>, рiшешrя
Киiвськоi MicbKoi ради вiд 07 iиrшя 2020 року Ns 4/9083 <Про сгворсшrя
комунiшьЕогО закладУ <Зак_пад доrШсiльноi освiти (ясла-садок) JФ З27 ,Щеснянського
району мiqга Киева>, розпорядження викоЕtlвчого оргffту Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi доржавноi адмiнiсграцii) вй 22 квiтня 202l
року Nэ 934 <iПро
передачу будддсу та irппого майна, що е комуЕtlльною власнiспо територiальноi
громади мiсга Кисва" на вупицi Радуъськiй, 7-Б у !еснянському
районi MicTa Кисва
до сфери управлirпrя !еснянськоi райоrшrоi в мiqгi Кисвi державноi адмiнiсграцii>:

l.

Затверлrтги Статуг зllкладу доIпсiльноi освiти (ясла-садок)
,,Щеснянського району мiqга Киева (да.,ri - Стаryг), що додаеться.

Ns

327

2.

Управлiнrпо освiти .Щесrrянськоi райоrrноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii здiйсriiпи фгtшiзацiйfiо-пршlовi з.iхоlи щодо держ,lвноi
реЪстрачii
Статуту, зазначеItого в rrуrпсi

1

Iього розпорядження.

3. Фiнансовому управлiнrпо .Щеснянськоi райоrшоi в MicTi Киевi державноi

алмiнiсграrrii забезпечлгги цроведеннJI видаткiв по закпаду дош<iльноI оовiти (ясласалок) JE 327 ,ЩеснянсЬкого району MicTa Киева в межах затверджених асигЕувань
по галузi <OcBiTo ца вiдповiдл,rй piK.

2

4, Кокгроrъ ..l викон'шuм Iъого

розпоряджешrrl поклtюти ца перIцого
голови .Щеснянськоi райоrrноi в мiЙi Киевi
о"р*о""оТ Йiнiстрацii
згцIIо з розподiлом обов'язкiв.
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В.о.

голови
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряджеrпrя [еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацii
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стАтут
зАклАдУ доцIкIJьнОI ос.вtтИ (яслА-сАДОК)
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1.

зАгАльнIположЕнIUI

компонента дошкiльноi освiти

територiiцьноi громади Micтa ки€ва.

та

заснований

на

комун€шьнiй

влаýностi

освiти € територiilIьна громада
Micтa

уповновtDкених нею оргilнiв.

..Управлiштrо освiти

Hoi освiти:

Скорочене

urо,"l"'_

ll.

ясла-садок) Nэ 327
.Щеснянського району

- З{О

(ясла-садок) Ns З27.

rЦ."":Ёfr:ffi*r'

.u*Йу-iошкir,""от освiти: вулиlц

радунська,

особою, ма€ печатку, штаJип
итами, може мати
рахунки в

ffi жlн#ежахсвосiкомпетеrщii,ffi

'#:#Жl'J#;ffi ;,Ш?#;
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.8. ЩЙЛЬНiСТЬ ЗакJIаду доuпсiльноi освiтиir сгmямоRvлтR..<т IJq ,rA.
спрямовуеться на реалiзацiю
основних завдань
1

освiти:

дошкiльноi
збережешrя та змitцrення
фiзич ого, псlо<iчного i д}ховцого здоров'я
дитини,
формування особистостi дитини, розвиток ii творчих здiбностей,
наб}ття
нею соцiального лосвiлу:
rпл,

шанобливого ставлеЕнrI до
родини,

звичаiв, державноi та рiдноi мови,
ого народу, а т€жож цiнностей iнших

до себе, оточенIuI та довкiлля;
виконаннrt вимог Базового компонента
дошкiльноi освiти, ,Б.r."a"о
соrца.пьноi адаmацii та готовностi .rродо"iу"urи
ocBiTy;
здiйсненrrя соцiально-педаго.iчного патронату
ciM'i.

1.9. Заклад дошкiльноi освiти несе вiдповiдальнiсть
перед особою,
суспiльством та
держiвою за:

дошкiльноi освiти, вtIзначених Законом

Ynp
змiсту, рiвня i обсягу;

i освiти в межах

державнrо< вtдrлог

до ii

збереження матерiа.,,rьно-технiчноi бази.
2.

зАрАх\.вАнIlя

зАклАду дошкIльноi освIти,
д9
IIЕРЕВЕДЕНН'I ТА ВIДРАХУВАНIUI

дiтей до закладу дошкiльноt освiти здiЙсrдосться
--^-,?-!-Зарахуваr*rя
Його
керlвником
протягом к€tлендарного
року на вiльнi мiсй, й;й;;рговостi
^ ва про зарЕlхування подаеться
особисто
едстalвником дитици.
дiтеЙ до зtuс,ltаду дошкiльноi освiти

комунальнID( закладiв дошкiльноi
*"#Т:o'iБЖ""#'"Ьлr.Нf;
(СЕЗ ЗДО>.
Зарахуъшпrя дитини здiйсrпосгься ЗГiДНО
З вiдповйним Есказом керiвника
зilкл4ду дощкiльноi освiти.

.ri?ll" J:

2.З. Що з€цви про зара,yрашrrl

додrlються:

дI4тини

до закладу дошкiльноi освiти

копiя свiдоцгва про народжеЕюI
дитиЕи;
cTaTTi 15 Закону УкраiЪи кПро
рilзом з вцсновком про те, що

вiти.

потребами до закJIаду
зaUIви цро зарахрtlнюI
KoMIUleKcHy психолого-
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.Щля зарахувашrя

дитинИ з iнвалiднiстю до зilкладу дошкiльноi освiти до

зtlяви про зарЕlхувЕlння додttються

:

копй медичного висновку про дЕгину з iнвалiднiстю BiKoM
до l8 poKiB,
видЕIIrого лiкарсько-консультативною комiiiсю
зilкJIаду охорони здоров'я, або
копiя посвiдчення особи, яка одержу€ держЕlвну соцiальну
до.rоrо.у вiдповiдно

до Закоцу Украiни <Про державну соцiаrrьну допомогу особам з iнвалiднiстю
з
дитинства та дiтям з ilваrriднiстю>;
бiлiтацii дитини з iнвалiднiстю.
льноi освiти зараховуються дiти, якi:
закJIаду дошкiльноi освiти (в
ами);

зд

::.:ра_т__a''ей,
ьно1 освlти;

якi

вже

освiти;

4) наrrежать до категорii дiтей з особ,швими освiтнiми потребами,
що
зумовленi порушенIцми
фiзичшrми порухеннями;

iкгелекгуального розвитку таlабо

r"raорr-"a

rч

5) належать до категорii дiтей-сирiт, дiтей, позбавленш< батькiвського
пiклування, якi влаштованi пiд опiку,у'прийомну сiм'ю, дигячld будинок
сiмейногО тигry, па.IроFIатну сiм'ю, u,йо*
усшrовлеrтrа< дiтей;

6) перебуваоть у складних житт€влгх обставrдrах та на
облiку в службах у
справах дiтей;
7) дiти з числа внутрiшньо перемiщенш< осiб чи
дiти, якi мають статус
дитини, яка постраждала внаслiдок Boe цHLD( дiй i збройrп.rх конфлiктiв;
8) маоть цраво на першочергове зарахуванIя
до закладiв освiти вiдповiдно

до закону.

Пiд час

подЕlнюI зzшви_ про зарiцуваннrl
дlrгини до з€lкJIаду дошкiльноi
батькiв або iншlй Ъакьrшш представник
дчпиFм повинен
пред'явrrти oprTiHa,r документq що пiдтверджуе
право на першочергове
зарахраншI дитш{и, та зазначIfги його
реквiзит" у з*"i. V разi коли право на
першочергове зарахувtlнtul не пiдтверджено,
дитина зарtжовуеться до зilкладу
дошкiльноi освiти на зrг€Lльних пiдставах.
Пiсля зарахуъанrи
категорiй, визЕачених цим
iшшлос дiтей, батьками або
уст€lновленом

освiти одrдr

2.5. Пiд

з

зобов,язаншi

ДОШ_КlЛЬНОi ОСвiти

зilrлму дошкiльноi освiти, ilпuш.rи ooorr",*.,*fr

_KepiBHlж

'Н'Ё":ft#,'f;#flХ:

дiяльнiсть.
2,б, Переведення виховаIщiв з однiеi BiKoBoi
групи до iншоi в меж{rх зilкJIаду
дошкiльноi освiти та формуваrпrя його новостворених
груп здiйснюсться
щороку наприкirлri лiтнього перiоду, а.,че не пiзнiше
Зi серпняl'
.Щля переведешUI вID(оваЦIЦ з одного держtlвЕого (комунаlrьного)
зilкJIаду дошкiльноi освiти до закJIаду
дошкiльноi освiти один з батькiв або

5

iнший законrп.rй представник дитини повинен подати керiвнику зilкJIаду
дошкiльноi освiти змву про зарtlх}ъанюI дитини через систему елекIронного
зЕlIIису дiтей до комунttльнlD( закладiв дошкiльноi освiти територiальноi
громади MicTa Кисва

- (СЕЗ ЗДО).

iз зilкJlаду дошкiльноi. освiти до iншого
(комунального)
держ€lвного
закладу дошкiльноi освiти вйбувасться на пйставi
змви одного з батькiв або iншого законного предстaвника дитини, що подавЕв
зiцву про зарalх}ъання (kpiM вшIадкiв, коли за рiшеrшям органу опiки та
пiкл_ування або сулу мiсце проживtlння дитини визначено з iHцLiN,I
iз baTbKiB).
2,'7. За виховilЕцем зберiгасться мiсце в закладi
дошкiльноi освiти у лiтнiй
перiод та у TilK}D( випадкtlх:
у разi хвороби вихов€lнlц, його санаторного лiкувашrя, реабiлiтацii;
у разi караrrтину в закладi дошкiльноi освiти;
на час вiдгryстки одного з батькiв або iншого зiконного предстtlвника
дитини.
Вюrованцi старшогО дошкiльного BiKy, якi здобувають
дошкiльну ocBiTy
у закладi дошкiльноi освiти та на початок лiтнього перiоду е тtlкими, якLD(
зараховtlно до закJIаду загальноi середrъоi освiти, за бажаrrrrям одного
з батькiв
або iншого законного предстtlвника дитини мох(уть продовжувати
здобувати
дошкiльнУ ocBiTy В закrrадi дошкiльноi освiти до *i"ц" лЙЙо.о.r"рiоду.
перевелення в!D(ованця

2.8, Вiдрахраlдtя вихованфв iз зilкладу дошкiльноi о."й"
.
здiйсrповатися:

може

l) за заявою одного з батькiв або iншого законного
цредстilвника
подrвtlв

литини,
заJлву про зараху
що
ану опiки
та пiклувашrя або сулу мiсче
батькiв);
2) на пiдставi медичного
викJIюча€
можrrивiстЬ ii пода,lьшогО перебуваrпrя закладi
дошкiльноi освiти;
у
3) у разi досягнешfi вlд(ов€lнцем cTzlHoM на 1 вересня повнIо(
семи poKiB (для
дiтей з особливими освiтнiми потребами - повнl,D( восьми poKiB),
що пЪредбачас
його вiдрахуваннrт до 31 сершrя поточного
року;
переведешfi
вID(ованця
r
газi
до ilшrого iакладу дошкiльноi освiти;
!)
РаЗi НевiДвiдуванЕя дитиною закладу дошкiльноi,о."i., npo."r,o'
, i).r пlдряд
двох
мlсяцrв
упродовж lt(вчtlльного року без повIDкнID( причин.
керiвнlлс зrlкпаду дошкiльноi освiти зобов'язаний письмово
iз
зазначенням прI,FIин повiдомити одного з батькiв або
irцпого з{lконного
представника дитини про вИрахрашUI
дитини це менш як за десять
кitлендарнID( днiв до тzrкого вйрахуваrпrя,
вiдроqваr+rя ддlwtи iз закладу до iльноi освiти з iнших
пiдстав, нiж
визначено цим гrунктом забороняеться.

вiдрахршпrя дитини

iз

закладу дошкiльноi освiти здiйсr*осться
вiдповiдншv нtlказом кер iвнrп<а зilкладу дошкiльноi
освiти,
У разi зарахУв€IнIUI вихов€lнIц дО за&,Iаду освiти для здобугтя загальноi
середньоi оевiти вйрахраш.я iз закладу дошкiльноi
oc"ir, ,а*ого вихованця
здiйсrпосгься на пйставi даню( про
факт зарахувашlя, якi можуть бути отриманi
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за допомогою електронних систем взаемодiI, або за загплтом
до вiдповiдного

закладу про TaKi данi.
3.

структурА тА оргАнвАlця дяльностI

3,1, Навча-пьlллi piK у закладi дошкiльноi освiти починасгься
.
закiнчусься 31 травня наступного року. Лiтнiй перiод почина€ться

закiнчуеть ся 31 сершrя.
3.2. Заклад дошкiльноi освiти може мати сво€му
у

вихованцi розподiляються

за

l

вересшI
l червня

складi грlтlи, мiж якими

вiковими 1одновiковrшr",'рiЙ"i*о"r*r),

сiмейними (родинrп,rми) ознЕками, гр}ти короткотривiшого
перебуъання (не
бiльше 4-х годшr без органiзацii для кЙ *чрф"*о),
iнк.,позивнi групи 1у разi
звернеЕIuI одного з батькiв або iншого зitконного
предст€lвника дитини з
особлrвими освiтнiми потребами) вiдповiдно
до рiшешrя керiвника закJIаду

дошкiльноi освiти.
3.3. Комгшlектрщшя грlтпа за BiKoM передбачае
перебуванltя в нiй дiтей
оaн9го BiKy або з рiзrлтцею у вiцi.
утворюватися длrI
дiтей ранrього (вiд одного до трьох
iд трьох до цести
(семи) poKiB (д.rrя дiтей з особлlвими
ВlД ТЬОХ до семи
(*o.ur"1 poKi"j
"irf,r.З.4. ФормуванIи
групи за сiмейнrцrи (родиrшrшrи) ознаками пер€дбачае
перебуваrrrrя в нiй вrлковаццiв, якi .r.p.dp*r,
мiж собою в сiмейних
@одинних) cTocyнKtlx незалежно вiд ступеЬ Й спорiднешrя
3,5, За бажанrrям одного з батькiв або ilшlого
зtконного предстЕrвника
дLпwм у закладi дошкiльноi освiти дитина може перебувати .rройо,
дня або
короткотрив,LlIо (до 4 годин).
Для дiтей, якi перебуъ^аю;" у.й;i;о^-*irr""оi

Рiз
р

-

ися oKpeMi груrп,r.

режимом перебрання, але без оргшliзацtr длrI HID( харчуванIUI
за }мови
короткотривалого перебуванrrя.

!iти. якi перебувають
оOлlковуються у зашlадi.
3.6.

у

закладi дошкiльноi освiти короткотриваIIо,

У
дLпияи з

батькiв або irшrого з€lконного

предстatвника

потребами у закладi дошкiльноi освiти
повiдно ло Порrл*у op.*buuii
оiяльностi
lнкJIюзивних груп у закладilх дошкiльноi
освiти, ,urraрд*a"оБ .ri].*o"o,
Кабiнету MiпicTpiB Украiни вй l0 квiтня ZОiЯ
року ль 530,
3,7. Групи формуються в межах гршпrЙоi
чисельностi
---^ вихованцiв,
""*-:"
що
встЕlновлена

утворюють

вiдповiдно

до

НаПОвl+ованостi груп дiтьми
гlпенlчних норм i прави.л
угрrtпл

3.8. Заlс,таД дошкiльноi

о

ЕОРМаТИВrВ

_.

caHiTapHo-

закладом загilльно.о por"|#ly
годинним перебуваr+rям дiтей,
розрахований на 14 грцl, 2о0 Micib.

.

tZ-

,|

Наповrпованiсть гругt дiтьми становить:
дrrя дiтей BiKoM вiд одного до трьох poKiB до l5 осiб;
Д.пя дiтеЙ BiKoM вй 1рьох до шести (семи) poKiB _
до 20 осiб;
рiзновiковi - ло l5 осiб;
з короткотрившtим перебраrпrям дiтей до l0 осiб;
в оздоровчIй перiод- ло 15 осiб;
в 1Ilкпюзивних групах - не бiльше трьох дiтей з особливими освiтнiми
потребами.
3.9. Засновник може встановлювати мецшу наповrловадriсть
груп у закладi
дошкiльноi освiти.
3.10. Заклад дошкiльноi освiти прадое за п'ятиденяшu
робочим ти)кItем
протягом року. Вихiднi днi субота, недiля. Святковi
лнi - нерЬбочi.
3.11. Щоденrптй графiк роботи з.lIс,1аду дошкiльноi освiiи:
з 7.00 до 19.00
години.
3.12. Щоленlпай графiк роботи груп закладу
дошкiльноi освiти:
I змiна - з 7,00 до l3.00 годl+и.
II змiна - з 13.00 до 19.00 години.
4.
4.

l. У

освlтнй прошс

заклцi дошкiльноi

освiти освiтнiй процес включа€
розвиток,
виховilння, нtlвчtlншI його виховаrщiв i вйбрасться
вiдповiдно до освiтtъоi
програми. Змiст дошкiльноi освiти визначасться Базовим
компонентом
дошкiльноi освiти.
4,2, ДЛЯ фОРМУВаНrrЯ ВЛаСНОi osBiTнboi прогрtlми заклад
дошкiльноi оgвiти
може використовувати ocBiTHi програми,
рекомендовtlнi MiHicTepcTBoM освiти i
науки Украiни.
рiшення про обрання та використalшur освiтlъоi
програми схв€lJIюсться

педагогiчною

радою
дошкiльноi освiти ," ;;йй;ся
його
KepiBHlmoM. Кожна освiтrrя прогрfu{а повинна
передбачати iаауirя дитиною
компетентностей, визначеrпrх Базовш,r компоне''гом
дошкiльноi оьвiти.
З мgтою своеtIасного виlIвлення та
розвитку обдаррань, здiбностей
-процес
вlо<ованцiв заклад дошкiльноТ освiти може
Ьр.а"iзовуваr"'о.rlr"iИ
за
напрямами (художrъо-естЕтичrпrй,
манiтарrпай тощо).
ьми з особлlшими освiтнiми потребами
i методиками, розроблеrшми на ocHoBi
MiHicTepcTBa освiти i науки Украi.ни, за
ПОГОДЖеЕIUIМ
4

4.

!,ля

особллвшии

р
д

н

закладу

командою психол

,ffi;";I#HlH
,дповlдно

до

процесу для дiтей з
висновку iнклюзtвно-

*омц,IIексну псI]D(олого-педагогiчну

оцilжу розвитку
:_З:lР_i'] РеабiЛiТаЦii Дитини з iнвалiднiстю (за
розвитку, що р озр обля сть ся

ого-пе^,flrr*:нт**а

д<

т

Iл-л-----

та корекцiiп{о-розвитковID( послуг

дiйснюеться вiдповiдно до Порядку
закладах дошкiльноi освiти,
постilновою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0 квiтня 20l9
року

груп

1:]::l*.rо.о
Ns 5з0.

у

I.a
На основ1
UL;HOrtl ocBiTHboi
OcBlTHbol прогрtlN.rи з€tклад дошкiльноi
дошкlльцо1 освiти склада€ план
роботи, що конкретизус органiзацiю освiтrъого процесу на навчыrьrштй pik та
лiтнiй перiод, який схвалюсться педЕгогiчною
зttкладу.
,,t.\r.
4.6.

радою
План роботи закJIаду дошкiльноi освiти заiверджу€ться

його KepiBHIжoM.
дошкiльноi освiти самостiйно визнача€ форми органiзацii
ллл,_1_.-r:__r*ад
освiтнього
процесу.
розклад оргшiзацii освiтrього процесу затверджуеться керiвrптком
закJIаду
дошкiльноi освiти до початку Е{lвчalJ-Iьного року.
4.8. Кiлькiсть занять на тlDкдень за вiковими групами та
iх трива.пiсть в
закладi доIцкiльЕоi освiти визначаеться нормативно-правовими
Еlктilми, що
регулюють питilння граниIIIIо догIуGтимого навчаJIьного н€lвilнт:Dкеш на
дiтей,
трива.lliсть занять з дiтьми дошкiльного вiкy стшlовить:
у молодшiй групi - не бiльше 15 хвилин,
у середнiй групi - 20 хви;rиrr;
у старшiй групi * 25 хвилин.
.Щ.пя дiтей BiKoM вiд 1 до 3 poKiB проводяться зtшUIття трtва.,тiстю
10

до

XBIiJ'IиH.

4,9, Надаrшя додаткових ocBiTHix послуг, якi не визначенi
Базовим
компонентом дош
лише за згодою одного з

батькiв або iншого
.щодатковi осв
к коштiв батькiв або iншlл<
зilконнID( представruкiв дитини,
фiзичlпо< та юридичних осiб на ocHoBi угоди,
ушаденоi мiж одним iз батькiв або iншl.шл зiконним предстzlвЕиком
дитини та
зitкJIадом дошкiльноi освiти в межах гранично
доrrустимого HaBEtHTtDKeHHrt
дитини.
4.10. Мовою зашIаду дошкiльноi освiти €
держ.вна мова.
5.

оргАнIзАцUI хАрчувАннrI дIтЕЙ

5.1. Заклад дошкiльноi освiти забезпечу€

трирЕIзове збалшlсоване
харч}ъац}UI дiтей, необхiдне для iх на.,rежного
розвитку, з ур€lхуванIrям
особлlшlл< дiстичнtо< потреб дiтей, а т.кож
дотримашям цринципiв здорового
груп наIурального набору продукгiв
дlul харч}ъtlннrl
що регуJIю€ться нормативно-прalвовими aжтiiми з
аш{я в зilкладах освiти.
5,2, Батьки або особи, якi ix замirлоють, вносять
плату за харчраrпrя дiтей
у порядкУ та в розмiрах, визначених у встzlновленому з€коЕодtвством
порядку.
5,3 Пiльговi умови оIUIати харчуван}uI дiтей для О-Ъrодi-rrr*
,u

малозабезпечеlих сiмей

та iнших кйгорiи, якi

потребуюri

-]оцi-r"оi
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пiдтримки. надаються за
рiшеннrlм Киiвськоi Micbkoi ради за рахунок коштiв
бюджету MicTa Киева.

ви цлати за харчувilнIUI дитини звiльншоться батьки
або особи, якi ix
замiшоють, у вLгIадках, в порядку та на
ВИЗНаЧеН,ж
умов€ж,
Законом Украi.rпt
<Про лошкiльну ocBiTy>.
За харчуваrшя дiтей-сирiт, дiтей, позбавлснtо<
батькiвського пiклуваr*rя,
5,4.

IUIaTa це сцравJUIеться.

мЕдацд оБслуговувАннrI дIтЕЙ
6. l. !iти забезпечlrоться постi
мl
працiвrпк и, ;;оffi""о';:'r##:h#;
6

fif:ж*;;;;;,"

6.2. Медичнi працiвнrлси здiйсrпоють
контроль за дотримЕlнням санiтарного
-ir*oruro*

зtкоIlодilвства, онiторlлг

c'tt'y .доро"'" ,u

*оорЪ*'iндшИуального плану щеIшеЕь та профiлакти.IIIID(
медшrнюс оглядiв дiтей,
домедиrrн
i допомоги у невiдкладlому cTaHi, iнформування
IадаIffrя
bbKiB або
lнш[D( зtконних п едставнлпсiв про c'il'
дитини та органiiацiю заходiв для

госпiталiзацii (у разi показаrъ).
6.3. При наявностi складi закJI
у

:У

дошкiльноi освiти iнк,тозl,tвноi

облацтовуються вiдповiднi каоiнети"та

примlщешш

корекцiйно-розвrтгковоI
роботи.
б.4. .Цо ocHoBHId( обов'язкiв медиtIIilж працвrпакiв,
-забезпечують медичшй супровiд

для

якi

грутпа,

проведешUI

безпосередньо

монiторинг ста{у здоров'я,"-.*l,rтi,
фiзичного та нервово-психiчного розвитку
дiтей, надання iM Ht вiдrотадноi медичноi
допомоги;
здiйснешrя контролю за своечас dстю проходженIuI
медичнlо< оглядiв,
тому числi поглиблених, органiзацiя
у
профiлактичнLD( та оздоровчих
заходiв, оцiнка ix ефектлвностi;
"*оru"й
коЕгролю за оргшriзачiсю та якiстю харчувашuI,
_л__,л__:tй"rrешrя
дотриманням
рацlонаJIьного режиму освiтrъо'i дiяльностi, нaвчrшьцого
HaBaIrTФKeшUI;

медичtшй контроль

за

виконанюIм

санiтарко-гiгiснiчного та
протиепiдемiчного режлплiв
;
.lншлж цроведешuI анiтарно-просвiтrrиIФкоi робmи серед дiтей, батькiв або
законн}тх пр ставrшпсiв дLffини та
прачiвшлк;, ,йй.'

7 учдсники освIтнього I]PorECy
7.

l. Учасшжамl освiткього процесу

з€lкл4ду дошкiльноi освiти с:
дiти дошкiльного BiKy,
"r"iоЪаrщi;
педагогiчнi r ацiвнlд<и:
директор, вIо(ователь-методлtст, вrо<ователi,
асистентИ в'D(ователlв, практичниЙ.r.r*
tno., iHcTpyKTop з фiзкультури, музичнi
керrвники,. керiвrп.lки гурткiв та iншi
спецizuтiсти.
помlчЕики вихователiв;
медичнi працiв rппси;
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батьки або особи, якi ii замirпоють;
асистенти дiтей з особливими ocBiTHiMlt потребами;
фiзичнi особи, якi м€lють прtlво здiйсrтовати ocBiTrпo дiяльнiсть сферi
у
дошкiльноi освiти.
7.2, Права та обов'язки учаснrжiв освiттъого процесу визначаоться
згiдно
iз законодазством.
7,3, Педагогiчнi працiвники закладу дошкiльноi освiти
у партнерствi з
батькамИ або iншимИ законнимИ предст€lвникalм и
дуIти,м забезпеч}rоть еднiсть
нЕlвчilнIUI, BиxoB€lHIUI i
розвrгку виховаrщiв у рамках освiттrього llроцесу,
створюють безпечне ocBiTHc середовище.
вiд буль-якло< проявiв
"lnrra
насильства та булiнry (цькування).
7.4. У часники освiтrrього процесу взасмодiють на ocHoBi
пов€ги trдин до
одного, дотриманюI пptlBlLII внутрiптнього
розпорядку закладу дошкiльноi
з€
l
кJIад
цро
дошкiльноi
оiвiти,'затвЬр*.йЬ й.r*о"оrо
9:,j:"u
Кабiнету -Ч9п9женшI
MiHicTpiB Украiни.
7.5. Залу"lgцIrя вш<оваrщiв пiд час освlтнього процеGу
до виконання робiт
чи до rracтi у заходах, не пов' язilних з виконаш{я м освiтrъоi
прогрЕlми,
заборонясться.

_

7.6. Педагогiчнi та iншi працiвники закJIаду
дошкiльноi освiти несуть
вiдповiдальнiсть за збереження життя.
псюriчного здоров'я
фiзичного
вlоtованцiв згiдно iз зiконом.
7,7, Прав4 обов'язкИ та соцiальнi гараrrгii iншш<
працiвнrдtiв закладу
дошкiльноi освiти регулюються трудовl.ъ.r зrконодzlвством та
трудовими

i

договорами.

7.8, ПрацЬrлшlr закладУ доrцкiльноi оевiти
црохомть
безоплатнi медичнi огляди

в установлеItому зiконодавством порядку.
ою прilво на:

BID(.B€IHH,I

i

навчаr*rя,

церiодичнi

здоров'я умови утриманн,l, розвитку,
пропшанди та агiтацii, що зЕвда€ шкоди
звитку;
ня у закладi дошкiльноi освiти;

а також вiд фiзичного,u
lTTi:
'.,^ol3lffi:# #:#Ъ"Ч:"#Ж"f#;
гlдностl;
здоровий спосiб жигтя.
7. l0. Багьки або особи, якi ii замirпоють,
мiiють прЕво:
ьибирати формУ здобугтя дитиною
дошкйьноiосвiти;
обирати i буги обраrптми до органiв громадського
сitмоврядувilнIul
закладу дошкiльноi освiти,
звертатися до вiдповiднrл< органiв
управлiння освiтою
rrитань
розвитку, вихованнrI i навчангrя cBoii дiтей:
зсlхицIати законнi iнтереси своi*
дiтей у вiдповiдних державнID( органtж
i сулi;

з

l1

бlти на громадськID( засадах асистентом
дитици з особливими освiтнiми
потребами
_

або визначити особу, яка виконуватиме
обов'язки асистента дитини.
7. l1. Батьки або особи, якi ix замirпойть,
зобов'язанi:

дотримуватися вимог Стаryту, правrl,,I внутрiшнього
дошкiльноi освiти, а тЕкож р{ов договору про цадашfi розпорядку закладу
ocBiTHix послуг (за
наявностi),
ВЖОВУваТи у
,*б::, оч. УкраiЪи.

.

:1"зi""-,

довк1лJUI;

повалу

.jaTi

культурнID( цiнностей УкраiнськЬго народу,

до

дбаил*.

наrliональrпо<,

.rЬо.r*

я дiтьми старшого дошкiльного

до

BiKy

;

ров'я, псrоriчний стан дiтей, створювати

нf|.J'Iежнl

умови для розвиткУ ix природнlлt задаткiв, нахrдriв rч aдйr*aи;
повакати гiднiсть дитини;
виховРати у д{тинИ праце.гпобнiСть, шанобливе
.
ст€IвленIUI до старшш( за
Blkoм, державноi мови. регiональrпrх мов
або мов меншин i рiлноi мови, до
народних традшцй i звичаiв.
7. 12. Права та обов'язки псдагогiчrц.ж
працвшлкiв у сферi дошкiльцоi
освiти визнаЧ€lютьсЯ законамИ Укра'нИ
кПро oiBiTy>, пПрО o"-"riПi"y ocBiTy>
та iншlд.tи нормативно-прttвовими
iiKT J\,Iи.
7, 13, На посадУ педагогiчного
працiвнrжа закладу дошкiльноi освiти
признача€ться особа з високими м

7,14. За успiхи
,в роботi

встЕlновлюються

ло

прачiвrпшсiв закладу дошкiльноi освiти
рiзнi форми заохочеЕIfi
ся зtкоЕод€вством Украiни про працю,
iTy>, irшrими
.

"орrur*"о-rр€lвовими

ТРУДОВого

розпорядку закладу дошкiльноi о."ir" r}r#Ё#ffi":"РiШНЬОГО
7. I6. Педагогiчнi прачiвники
закладу доr*rr"оi освiти маоть
право;
на захиGт професiйноi честi. гйноЪтi;
на вiльrrий вибiр педагогiчно
доцiльнrоr форм, методiв i засобiв
роботи з
дlтьми, виrlвленнr{ педагогiчноi iцiцiативи;
Uou." участь у роботi органiв Ъамоврядув€lння
лл*,___
з.tкладу дошкiльноi
освlти;

.

ку, вiльний вибiр змiсту, програм,

в та оргаriзацiй, що здйсrпоють
;

альне забез

гром

есiйнi спiл

заборонена €lконодавством;

12

iншi права, що не суперечать закоцодtlвству Украiшл.
7. l7. Педагогiчнi працiвники закJIаду
дошкiлiноi освiти зобов'язанi:
дотримуватИсь вимоГ цього СтатlТу, правI&ц вrrутрiшнъого
розIIорядку,
_

умов трудового договору (кокгракту);
постiйно пiдвшrдувати професiйний рiвеrъ, педагогiчrry майстернiсть,
зiгirльну культуру,

дотримуватися педагогiчноi етики, норм заг:шьнолюдськоi моралi,
повiDкати гйнiсть дитини та ii батькiв;

забезпечувати умови дJuI засво€ння виховitнlцми нtвчальних
прогр€lм на
piBHi обов'язкових вимог щодо змiсту,
рiвня та обсягу освiти вiдпЬвiдно до
Базового компонеriту дошкiльноi освiти, i.rpr"r"
розвитковi здiбностей дiтей;
забезпечувати емоцifшшtr комфорт, Ъахист
дитини вiд будь-яшо< форм
ексгшуатацii та дiй, якi шкодять iT здоров'ю, а тtкож
вiд фiзичного та
психологiчного насильства;
сtrрямовувати свою дйльнiсть на
реалiзацiю основних зilвдtlнь
дошкiльноi оовiти:
брати yracTb у роботi педагогiчноi
ради та irппш< заходах, пов'язанIDс з

пlдвищенням професiйлrого рiвня, педагогiчноi

майстерностi,
зага.,тьнополiтичноi культури;
викоIIувати Еакази керiвницгва;
викоЕувати rнlrr]
DflI\vtlylrclи
itlшi uuuts
обов'язки,
язки, що не суперечать зЕконодtlвству Украihи.
7. l8. Працiвники зttкJtаду лошкiльнЬт
Ьсвiти нес}ть
за
збереженrrя життя, фiзичне i психiчне здоров'я
"iдповiдаiiriсть
ди-;ини вйповiдно до чинного
зtконодЕвства Украiни.

7,19. Працiвrпци заЕпаду дошкiльноi освiтц зобов'язанi
проходити
перiодичнi

медичнi огляди в установленому зilконодttвством порядку.
прачiвrпжи закладу дошкiльноi освiти пiЙгЙть
атестацii
_,_Jл?9__l.aагогiчнi
вlдповlднО до чинного зiжонодавства Украitпл.
8.
8.

УTIPABлIHIUI

зАклАдом доIIкшьноi освtти

l. Керiвнlлlгво

зilкJIаду дошкiльноi освiти здiйснюс його
директор.
8.2. !иректора зЕlкJIаду дошкiльноi освiти
призначас на посаду та звiльrrяс з
посади засновник або уповноважеlшшi ним орган.

На посаду директора закладу дошкiльцЬi освiти
призначаегься особ4 яка
громадянином

"н

педагогiчну
менше 1рьох

Здоров'я, що

8,3,

1'}"#';Т-ЪЪ#;:,"':;, ТН",ХЧ:
бностi,
стан фiзичного та iсrо<iчного

професiйrrих Ьбов'язкiв.

Директор здйсшо€ оеrпосерьлнс управлiнttя зzlкладом
вiдповiдапьнiсть за освiтlпо,

з:lкладу.

е

фiнансовЬ-господарську

,Щиректор зtiкладу дошкiльноi оsвiти:

органiзовуе дiяльнiсть закладу доIцкiльноi
освiти;

та ilшrу

i

несе

дiяльнiсть

lз

oauif*'"€

питzlшUI фiнансово-господарськоi
дйльностi закJIаду дошкiльноi

€ з

посади працiвlплкiв, визначас
iх

о цроцесу та

#:".Н,*

здiйснеrrня контролю за

ВiДКРИТОго громадського

HocTi органiв Gамоврядування
закладу

"#:,'"HTi

;:,Tiru:fr.ih

булirгу (rъкування);

го

ос

в

i

тнь

о

i КОГгРо;пос ix виконашlя,
дбаченi зчжоном,а Сrатутом.

кiльноi освiти обирас iз свого
складу
bHoi освiти:

оцед}?и вrrуцliшtъого забезпечення
еханiзми забезпечеrпrя академiчноi
розгляда€

закладi;

IIитilнI {'I ВДОСКОНilЛеrШЯ
ОРГаriЗаЦii

Освiтнього цроцесу в

го

lб
10.

рЕоргАнIзАцUI тА лквIдАцLfl зАклАду
доIIкIльноI

освIти

l.

Пршп,rнешlя д
шJUIхом його лiквiдацii
l0.

перетворешfi) за

l0.2. У

рiшенrrям

випадку
правонаступtпковi.

реоР

lшеннJtм суду.

алу його права та обов'язки переходять

l0,з,

:iriff.

дошкlльноi освiти вiдбуъасться
,-j:agn цри€днання, подiлу,

Лiквйацй закладу дошкiльноi освiти
здiйсrпосться лiквйацiйною
створеною
Засновнrжом, а у випадк€rх,

передбачених

l0.4. Засновнlд або уповноваж
визЕача€ строки проведеr*rя лiкв
кредrtорап4и, що не може буги
ме
лiквiдацiю.

.

.*о"од*.r"оr,

.l0,5, Заклад дошкiльноi освiти

J0

б При

ввaDкасться реорганiзоваrплrл
або
едшrого держсlвного
ре€сlру юридrлчних осiб
ОМаДСЬКI]D(
формувань зilпису про припинешUI

реорганiзацii або лiквiдацii закJIаду
дошкiльноi освiти
ся додержашuI iх прав та iHTcpeciB
аi'ни.

iДованого з:lкJIаду дошкiльноii
освiти
, дiть}и.

11.

внЕсЕння зшндо стАтуту

l1.1. Змirла та доповнеЕюI
дО tФого Статугу вносяться

встЕlновленому дш його з атверджешUI.

у

порядку,

