ЗАТВЕРДКВНО
Розпорядженrш

Щеснянсъкоi

рйоrrноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

вй

2б rпотого 2016

м

94

(у редакцii
розпорядженIrrI
{еснянсъкоi райоrпrоi в MicTi Киевi
держzlвноi адмiнiстрацii

JЮ)

ЗАКЛАДУ ДоI LкIльноi

ос;Щ(Ёлд_сддок)

52 0 (юнIор)
дЕ снrIнського рМонуйьЪЪ
кисвА
(код

СДРПоУ 2287428З)
нова редакцiя

м. Киiв

- 202l

j\b

2

1. зАгАльнI

l'1'

положЕнrUI

ЗаКЛаД ДОШКiЛЪНОi
ОСвiти (ясла-садок)
JФ 520 <юнiор>
райоIry MicTa Киева (надалi *
{есrrянсъкого

освiти для дiтей

догJUIд за

Е

,;;iйa;;1,

umьrтд одного о шести

дошкiлъноi
".1irа'Ё'r**ом
(семф
ръоi", де забезпечуютъся

;.*=Н,Ж}:жтi;:"н.Fl*":Ж;*ф*;;#-","r.т":;?

,i.ruЗi*НiffiJ""#'fi",Ё lЯСла-сад*) Т 520 кюнiор> {еснянського
рйоry
(ясла*адчщ-й;ffiffi##ЦТ;:Т#".ТУlх{.l:.:т'".т"*iойuоу

;Н #**;;rн###tх J:*,"
Заклад дошкiльноi Ь.

:"xJЩi

"';}ъШ;Ж,-н1,F

,О"i,fi о,i1,"хlъ""^Ж1".'fr"*''J"''Н#"ffi,ffi

иття д,oглоi дошкiль-ноi
;
усrано", lTn 520 по вулlадi

розпоряджеучллчJ,ЦЦЁi_##;фu#;Т*"l1?J:.i..рu*iмiста

КИеВа ВiД26_:"Р"":

;ifr

?0q0 оЪо,

J\Гs

б15 r u"u-р"rпи
дошкiльний заклад Jф520
дпя

,1Нi:Ji"*:;',ffiТЖ;санаторнушколу-дитячлйсадокI
l#bTifi
Розпоряджеш{ям

районноf д,р**"Ъi:-адмiнiстрацii
138 <ПРО
вiд 18 верес ня 2007
РПОРЯДКУВ€lННЯ
дошкiлъних
навчаJIьнLD(
дитячID( садкiв компенсую"о:о
закладiв та шкiл_
"Pe",i
типу)
ШКОЛ}-{итячd
хворiючlо< дiтей .r.р.пробiлъовано
.uдо* кЮнiор>
дJUI часто
на
школу-дит
хронiчrпШ,rИ Не СПеЦибirЙr",
миtl садок для дiтей з
u* орrо" аннямИ органiв
3iДПОВiДН-О-{О HaKPJ
дихашrrl.
о."Бд..*"..йiйЪ""о,
Держuвноi адмiнiстрацii J\b
в MicTi киевi
з+з вlд zT
ппрЪ
н€lвч€uIьНID(
закладiв {есНянсъкогО ""i".''iotzpo*y
уrrорядкувашul нiIзв
рuйоrуu школа-дLrгя"иi .uдок
хронiчrпми неспецифiчнlдци
для дiтей з
захворюв**"""._ органiв
переfuленовzlно на санаторнlй
дихашrя кЮнiоп>
навч€шьно-вrо<овrпай
*Ъr-.о.l,Ю"iорu дr"
з хронiчШ.пли несПеIц{фrчЬми
дirЬи
з€жворюваш{ями органiв
дихашuI
J\b

Ylu-rg"

fr

о."*''f#НI.ЖТ""ffi

l!15року,lпро
управлiння {еснянськоi
районноi
в
MicTi
наfuленув€lншI ca'aTop'oio
нч"ч€lJIьно-виховний
*ъr-.о. БHiop> для
хронiчtптми
дiтей з
захворювашшми_
""",ц,фi"н,дп"
органiв диханшI змiнено
на
(".,,u_.й6"-i. 520 <юнiор>
Рiшенrrям Киiвiькот
змiну типу та найrле*у"u,,ойк,D(
'i'u*oi ради вiд 08 ,Tr_20:1 року jъ 1578/1619 <<IIро
з€lкJIадiв освiти
Киева> змiнено тип та
наfo,ленуваню[ санаторного {еснянЬй.о райоrrу MicTa
закладУ (ясла-садок)
дошкiльного нzlвчlulьного
ЛЬ SZO -Ё"lЬЪ,,
Ё;;.rкого
ДОШКiЛЬНОi ОСВiТИ ("'Оu-'цЪ*l
району MicTa на заклад
Й szo ,,dй;;д..*r.iпо.о
рuиоrу MicTa кисва

*;;#Ъ#"":',Рffiffi;d;, ;t
"l*нi#Жз,"'iо_iiffi

ffiL:i.Ж.#Н:ЁЖ,#}:н,Й;iТo.

l;

з

ffi"*ffi,.НДО

СфеРИ УПРаВЛiШrя
{еснянсъкоi райоrпrоi в MicTi

Засновнтдсом зzlкладу
дошкiлъноi ос;вlти
киева в особi киi"сйойiс.коi
.

Рши.

Заклад дошкiльноi

{е снянсък oi районн"i

Скорочена назва:

,.".d"]'

" "i.riЙ"Ъ"j o.o#i"Jr"i. алмiнi

здо

1"сла-садок)

Ёfi}Тih"tr;Й'

ВУЛ,

Jr,lb

блал

е

^

стр пцii.

d;;;K)

казнач.о[I-lr"#]ffi't

$'#;-*",

Украiтпл,,*о,u""украйJgЦЩi.fi

м

520 <юнiор>

520 <Юнiор>.

I4ДИIШОЮ ОСОбОю,

t.5. Заклад дошкiльноi

MicTa

Управлirптю освiти

КУбu"."uот yKpairгr,' буд

1.4. Заклад дошкiлъноi
ОСВlТИ
ВСТilновленого зрzlзка,

ОРГаЧаХ {ержавноi

е тер,oгорiапъна громада

9свiти пiдпорядкову€ться

д..J"1"T;i;;#т,т^;нh*i;ffi?l."i'"

кисвi державноi

ц7-Б.

м.

киiъ,

02166,

ма€ печатку, штамп
мати рЪ*у*"

'о*е

"

iffi

tЬхi#*}"Т,Т;"НЖ;
i:ХЖ#riЖ.1."iХТХ;ТliЖ.Пi'ilЙ**v*рuiь",кй"Ь,умiнiстрiвукраiни,
вrдсонавчоi
pi-."#"' iЖiJPi'_Yl ilmllЛK .ЪОр-"""* органiв

;;;;,

"1,чд",
КИiЪ СЪКОГо мiського'
(КИiВСЪКОi МiСЪКОi
ДеРЖ€lВНоii

o#X;",|Jf}Yffi;"ffi;
{;i;:i
ал,,"i.rрuчii,i.оriъкоi
виконzlвч"""

держtlвноi адмiнiстрацiь нЕк€tз,lми
рйrпrоi в MicTi киевi
ДЁ.ruрrurеЕгу освiти i науки
ОРГаЕУ КИiВСЬКОI ЙСЬКОi
виконitвчого
РаДИ (Киrвськоi ,i."*oi д.р*uоот
адмiнiстрацii),

,tЦЁЩ#,нх#frхн*Тl*#**j*iтfr"",л,*ноiадмiнi.,ойt
1.6. Заклад дошкiл"ноi
освiти

с

иостiй

ffi Ё.й-**,"о,т-йпетеrщi'".о;обfr".#ffi,";;тffi ;;;;:,ffi
1.7. Головною

права громадян на з
особистiсного ст€tновлен}ul
..l^

P;lT.1l}"o3.'i"o"o'o

i

творчоi

Ь*О""О"О розв,rгку, формув€lнrul iT

1.8. [iяльнiстъ закладу
дошкiльноi ocBi:

ocHoBHlD( Завдань
дошкiлъноi

збереженtrЯ

дI,rгини;

освiти.

'и

спрямоВУеТъся на
реалiзацiю

та змiцненtrЯ фiзично о,
псш<iчного

*o#H""##^:::?;;ocTi

дrа,гrдпл,

лсрrгтевоi

i

ДУховного здоров'я

розвиток iT творчюr здiбностей,

набугтя
".,о B,D(.BEIHI'I
у дiтей любовi
повiги до народних традицiй ло Укра'rп,r, шаноблrшого стilвлешlrt до
родини,
i звичаiЪ, державноi та
рiд"оi-Йrи, нацiонЕuIьнLD(

*Н'^il::.I;o,i'ffiН:.;:1н;.**""х1н:;;#1;#"*цiй;"Б;;;
виконання вимог Базового,компонента

с

оцi аrrъноi

адаmацii,u

"oro""o

cri

дошкiльноi освiти, забезпечешilI

продов;;#

ocBiTy;

;

4

здiйсненI,I соцi

:шъ

но-педагогiчного патронату
ciM'i.

.1,9, Заклад дошкiльноi' освiти
за:

;ff;,T

".."'iи.rЬйаrrrнiсr, перед

особою,

ДОШКiЛЬНОi ОСвiти, визначен,D(
законом

iлъноi освiти в Me}Kzlx
держtlвн}il( вимог
до ii змiсту,
з береженшI
матерiаllьно-технiчноi
бази.

2.

зАрАХувАння

до зАклАду доtrкIльноi освIти,
пЕрЕвЕ ння
тд вrфдхувiнй'

згцно з вiдповiдним наказом
керiвrплка
ДIr-ГИНИ

До закJIаду дошкiльноi освiти

I4IM;

cTaTTi 15 Закону Украiни
,,Про захист
з висновком про те,
що длrгина може

стю до закIIаду дошкiлъноi
освiти до

iтацii дитини з irшалiднiстю.
овуються дiти, якi:
дошкiльноi освiти (в

та/аб9 сестрами дiтей, якi
вже
дошкiлъноi освiти;

5

3) е дiтьми працiвникiв
такого
4) нагrежатъ до категорii

зчlкЛ
дiтей з
*пелй*i"о,о

фН:,Ж #"ТЬl'ffi5) наJIежать до к

ттпТ ^^_-.
Hoi
ОСВiТИ;

оо,"Жо;,"#:н"

;нх;#; т;

бавленrц батькiвського

iM'K

адних житт€в,ж

обставин"-

'ТИ,

дит
До

.н*#;:#;;

ЯКi М€lють статус
конфлiктiв;
ЗаКЛаДiВ освiти вiдповiдно

закону.

Пiд час подашш зiul
один з батъкiв або i
орl,гiна_гl докумеrrга,
щ

Закладу Дошкiльноi освiти

Iтини повинен пред'явити
ершочергове зар€жувашuI
чlво на першочергове
закладу дошкiльноi

ей, якi нчшежать
до
ься зарахувашrrl на вiлънi
мiсця
преДсТ€lВникаМи яких
под€lно в

ycT€lHoB
2.5

зобов,яз

ДРrГИНИ ДО

дошкiлъноiосвiти,irшrr.пци^""rý#ff

Д
н

2.6. Переведешш BIo(0

ДОЦIКUIЬноI

"i'rll;"регламен

освiти до заIt

*9i

В Межах зiжладу
здiйсrпостъся щороку

(КОМУНаЛrЪного) закпаду

законrпrй цредставник

lH з батькiв або iшrrий

комунiшьнIж закладiв
кСЕЗ

lронного запису дiтей до
i громади MicTi кие"а

д
ОСВlТИЗtlявупрозарахуваIпr

ЗДо).

(к
з

дош,

У ЗаКJIаДу дошкiльноi

-

И ДО iНШОГО
держzlвного
а пiдставi зiulви одного

подавав зilяву про
та шклування або

гаеться мiсце в закладi
дошкiльноi освiти у лiтнiй

у разi хвороби виховаIilщ, його
санаторного лiкуваннrt,
У РаЗi КаРаНТину
реабiлiтацii,
.u*uдi дошкiльноi освiти;
"

6

на час вцгrустки одного
з батькiв
v*r,l\lD
або iшпого
cuu
IНШого
дрпинл4.

Зокr
Законного

представника

Вшrоваlщi старшого
дошкiлъного BiKy,
закJIадi дошкiльноi' oc"i.,
та на
початок

зарчжов€lно до закладу

або irшlого зчконного
дошкiльну ocBiTy в з€lкJI

,дit.il"ur"#u*'"аши
1) за заявою одного

вихованцiв

iз

гъ п.родовжувати здобувати

*жладу

з батькiв або irпrrого

iJ.lff":lX,:'o":flI" roo,.

з€жо
BaHHrt (KpiM вrтr4дкiв,

проживашш дитини в
ого BjIcHoBKy
цро стан здор(
перебування у закладi

до-*ru"оi

освiти;

ИХОВаIЩеМ cTulHoM
на 1 Bepea*.ro"*J;.;- rrrrri_
iми потребами повн,D(
восьми
-

r.

р;ffi,iiТiffiЪtr

4) у разi переведе
авчапьрпПл

l..nTlT,

д_

,,*i,i}'oi:::Щ,'L::XЦ:ffi

у дошкiлъноi освiти;
bHoi освiти протягом

н;.;,

двох

T":,.fr
прич}ш повiдомити одного
з батькiв
ЗаконЕого
про вiдрахУВашul дитини
ПреДсТilВника
l+zlLnrlyl не МенШ i"J:уjГо
дI4,гини
як
за
десятЪ
кiшендаРнrа<
вiДрахраlшя
"."irJ"rT
днiВ до такогО

;;й;

,"r"rХ'#ffiffi#ffir.;;"'Ж,.дошкiльноi
В

. ВiдрахувilнIul

iДПОв

iдним

..o.oY*o"il

Hz,o ilз

дlтtини

ом кер

;Нffi##*

здiйсrпостъся на

iB rлтк

j',u,j'Нfi

Т*
"ffi"

;ь

ос iти з iшrих пiдстав, нiж

I-#H:'fi

;;;У

,iд.r*i оuй

о

св

О'"
Ёr r',.".

iти для

""
здо

здiйсr*о еть ся

бугтя

з

агалъ Hoi

за допомогою електро
"р
х систе

зzlкJIаду про TaKi
данi.

3.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНIЗАЦШ
ДШЛЬНОСТI

3,1, Навчалънш1 piK закладi
у
дошкiлъноi освiти починаетъся
l вересrrя i
Лiтнiй
РОку.
перiод
по""iu..rся
"uЪ'fiОГО
l червrш

;HiЁffi;;;iffr}#

3.2. Заклад дошкiльноi
осв.

,

i

МаТИ

У СВОеМУ КЛаДi Групи, мiж якими
,Т"
а Y,:T:
вlковими (одновiк вими, 'рir"ъ"i*о;;;;,

короткотривulJIого перебування
(*
арчувilння), irпuпозивнi групи
(у pbl
законного поедставника
дra*"ч
з

7

fii,T,HtrXffi"i"

потребами) вiдповiдно
до

рiше

3.З. KoMImeKTyBaшuI групи
за в
ОДНОГО BiKY або з
рiзнlлдею у вiцi. pi
iд одного до тръох
р
дiтей з особлlшrдци освiтнiми
потребами

rя KepiBHrжa з€lкладу
НiЙ дiтей
аТИСЯ ДJUI

- вц *""rff"1...J;

з.4, Ф"еrу"ТI;- rруrrз за
сiмейними Фод".пrпли) ознаками
йБ;тъ мiж собой" сiмеtrпrх передбачае

перебуваlшrя в нiй
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Hl ПРОГРаМИ'

Украiни.

О

oi

пр огр

zlми з аклад дошкiлъно

РеКОМеНДОВаНi

МiНiстер.r"оr

i

iти
оЙ" i
о

св

дошкiлъноi освiти склада€ шItlн
о процесу на навчалъrдй piK
та

адою закладу.
атверджуеться його керiвrпш<ом.
fuio визнача€ форми органiзацii

9

о"r*';;НffiТХЪТ:'НilЖl'J#"хтI",ý:**rстъсякерiвникомзакладу

,"**,'

"i*o""r" групами та ix трлваlriстъ
^Т*lfiНiТ;"r""Ъ;Ж'.Н*
регулюютьIIит€
Iш{яграни.Iнодопустим".";:ltffi;Jo-Жr#Ж:#l#h#

Тршалiс" ,u""ru з дiтьми
дошкiлъного BiKy стаIrовитъ:
у молодшiй групi - не бiлъ.. tio-r"";
У середчiй групi - 20 хвилшr;
у старшiй групi - 25 хвилшr.
Для дiтей BiKoM вiд 1 до з poKiB
цроводятъся зiшIrtття
хвI,UIин.

тривалiстю до l0

4,9, Надаrшя додатковIц
ocBiTHix послуг, якi не
визначенi Базовим
,й;;Йусться
лише за згодою одного
НI;;:Н",1;1хт:т#н":свiти,
з
,,Щодатковi о'"i,"1

,o##;'*#trifffi*

зuконнID( цредставшткiв
коштiв батькiв або iншrаr
дLIтчIни, фiзичтп.rх ,u юрrцл*
осiб на ocHoBi
угоди,
ЪоЪ i,oo* ,u*oo^
цредставником дитини та
'Щ\lJlОЛ.,'t UUtJlТИ В МеЖаХ tРаНИЧНО

Iffi#';#-"#ff'imi-*

дIrгини.

4, 10,

допустимого

Мовою закладу дошкiльноi
освiти
€

HaBaHTaKeHIUI

держzlвна мова.

ОРГАНIЗАЦШ ХАРЧУВАНIШ
ДIТЕЙ
5,1, Заклад дошкiлъноi
освiти забезпечуе трир.lзове
збапансовstне
5.

;::.ЖЖ"'Жl*Т:Т'*Ъjtr

з yp:lxyBaшr,I'
*,-*"ffiul;i,-or,
"

;trж:ffi ;х""".#l-Щ}ь*ж#iý"-ffifr.ffi

ор"чrлчi

харчування

,Йада"

;""####

освiти.

5'2' БаТЪКИ абО ОСОбИ,
" ЯКl
ii ,ЙlЙrотъ, вносятъ плату за
харчуваш{rI дiтей
у порддку та В розмiрах, визначенIц
у встЕlновленому зчконодirвством
порядку,
,"u
харчувашr,I дiтей
nn-оiu'й*ТЖ'

.1}!fi",""Ч1]1

;;

багатодiт**

Ёffiня jжж:,. оЁ.;Жi."хН:i;';:l J#i##J',lHIf;
5,4,

Вiд плати за харчр€IнIUI
дn.гини звiлъrrлотъся батъки
або особи, якi ix
;;;"ДОУ Та На y'oBilx,
визначен,D(

;ffi'ffiНi*'lНЖ;;;

,-.r"'Х.*&"#ffi,;ЬеИ-СИГiТ,
6.
б.

нfr

I. Дти

законом украi.ни

ДiТеЙ, позбавлених батькiвського
пiклуваrпrя,

А,шдrчнЕ оБслутовувАн}ш

забезпечуютъся постirhп,rм
м(

дtтвй

:нil1,;,,тr**;;-'йЬ","*;;;;ЧН}Jufi

в

,}?.xHh*T

10

б,2, Медичнi працiвники
здiйсшоють

lr
За ДотрхманняМ
ЗiконоДilВсТВа" мънiторинг
стаIIу
,о"'оЖiлЬ
irцшiдуалъного плаIry
щеIшень та профiлактиIIнIlЖ МеДИчних
надашш домедшIноi
оглядiв дiтей,
допомоги. у

iffi;iхЁаri1**ffi:;

'ЖiЖ

"е"lЙадному

cTaHi, iнформуванIUI батькiв
або

;;";'#о *,,^*,,u

ор.u"iruцl,о

6,3, При HiUIBHocTi складi
закладу дошкiльноi освiти
у

.*"oi" *"

i3.Ж:""Н;Жi#^"Й"i*uоiнети,Йi^,,ir.й-д,,,;il:НН;?"ъ}fi#:
,uu.rfr.lr#l,

ffiНЪ ;,:ffiil'i#ЖУ

дiте

ОГО

цраl{iзlд*ir, якi безпосередньо
Та

НеРВОВО-ПСrЖiЧНОго

o.ru."i.#"#:lx'*9'H"

розвlaгку

медшrнLD( оглядЬ,
у
ацiя вlжонашrrl профлактиЕIнLD(
та оздоровчих

РаIцональногорежиму"*Jl""О#'ii"liТ'Т#Ж:"ХУ""l'Нk jжllш{анням

*"r#.'#Hilff"""#*o#u",
з

'u

ВИКОНаншIм санiтарно-гiгiснiчнЬго
та

цроведешuI санiтарно-просвiтlпацъкоiроботи
серед дiтей, батъкiв або irппю<
iжоннIж цр едстаlв rпкiв
дLп I4IIи та пр ацiв й^i" з акладу.
7.

учАсники освrтнього проrЕсу

7,1, Учасниками освiтrъого
цроцесу закладу дошкiльноi освiти с:
дiти доlrкiлъного BiKy, вlо<оваrпдi;

педагогtчнi працiвнlпси:
директоР, в,жователъ-методист,
вrо<ователi,
музичнi
з бiз*ул",ур",
асистеIIти

*.оlffiЬЪ##:frЖ

"ъlнi:*ж:ff,

помiчtппси вlжователiв
;
медичнi працiвrпаки;
батьки або особи, якi ik замirпоrmъ;
асистенти дiтей з особлrшlдли
освiтнiми потребали;
ЯКi MaroTb Прtlво здiйсrповати
ocBiTllto дiяльнiстъ сферi
о",o-*;Н;;Нirr,
у
,r

ru;;оЖН:#.

ОбОВ'ЯЗКИ

uur"r]*"тнтнffi
Н€lВЧilНн,t,

BIд(oB€lHIlrI

YracHlKiB освiтнього цроцесу визначаJоться
згiдно
працiвнrжи закладу
Дошкiлъноi освiти у партнерствi
з

i

розвlтг;r*"'r1'#;ffii| our*#

ЗабеЗПеЧУють Ъднiсть

;:Ж:#*ЪН#; (#"r'#*;,р,;;;й;" "i,й ;й ;;Ё"Ж н"ж*

7,4, УчаС,"*" освiтйоГо
проц..у взасмОдiють на oc'oBi
ОДНОГО, ДОТРИМання
поваги один до
правил
"rуr|i-о;.";;;;;рядку за 4ду дошкiлъноi освiти

11

Hoi освiти, затвердженого

постановою

вiтнъого процесу
до виконаннrt
з виконilнням освiтlъоi робiт чи
црогр:lми,

,'оJ'u;J1з_ jr*r'Ж'#Чlitr;?ЖJ"J"IТ::.-91::"О"НеС}'ТЪ
1rrОИrГl(JШ r

BlD(oBzlHцiB згiдно iз

ПСИХlЧНОГО здоров'я

законЪм.

обов'язки та соцiа,пьнi гараlrгii
irдпюк працiвникiв закJIаду
оо-r]r1"I.отп.
освlти регулюються трудовим
з.конодавством

договорами.

"

та трудовими

iти цроходятъ перiодичнi
безогrпатнi
твом порядку.

ою пр€lво на:

умови угриманrUI, розвитку,

BID(OBaHIUI

анди та агiтацii,
що завда€ шкоди
у;

ii

ъ, мчшоть прtlво:

ошкiльноi освiти;
громадсъкого самоврядувашrrl

закJIаду

правлirпrя освiтою з IIит€lнь
розвIтtку,

ей у вйповiдtпо< держilвних
органах i

блIвими освiтнiми
асистента дитини.

внутрiшrього розпорядку закладу
про надаш{rI ocBiTHix послуг
(за

дiтей, створювати

а здiбностей;

12

виховувати

;;:

;ilХt #Ёfr fr

у дитини ПРаЦеЛЮбНiСть, шанобливе
cTElI
_::*
; ;; або мов -.##1i,fi
,1

!

xxhp..i

о"-";

7.12. Права та обов

законilм]
iшrrимилормативно-прil
визначаютъся

кlв у сферi дошкiльноi
освiти

7.13. На посаду педагогiчного
праlдiвlпшса
признача€ться особа

з

Педагогiчну освiтуза
педагогiчного працiв
т€кож фiзичний i псlдкi

7.14. За успiхи

в

аКладу дошкiлъноi освiти

заохочен}uI.

цро праI+о,
-пр€tвовими
ТРудового

РОЗПОРяДку закJIаду дошI
7.16. Педагогiчнi

oir" "u

прi

'YОСВlТИ

професiйн

ВiЛЪНИЙ ВИбiР

lпро дошкiльну oc"iryo
та

в ИСОКИМИ МОРulJIьними

ми

На Захист

#r#r ;;

*Ё,Н;i];hffi#,"-, форr,

МilЮть прilво:

етодiв i засобiв
роботи з

aHrB с

пlдвищенrrя кваrriфiкацij
пере
форм нtlвчсlшrя, нzlвчсuIьнID( закладiв,
та
установ Та
ПiДВlШДеНrи квалiфiкацii
i пЪрепiдготовку, '*
вносити пропозшIii
щодЪ полiгппей

освiти;

ор
ОР

побll зЧuду

.Узur'
йсrпоють
дошкiлъноi освiти,

в_rдповlдно до законодавства;

гром

бУ.И ЧЛен€lми irпп"х

ооЪi"*

ilпlli права, що не суперечатъ
з€ко"оо*.#ffi:i#
7 ,l7 , Педагогi,"l
працЬники зчошу
дошкiльноi
"iр*-внугрiшlъогорозпорядку,
освiти зобов'язанi:

,"*lН#liffii""'#Ъ"ffiН;Йf

.*-:Жfr:.rЪТ*У"а'" "рофйЫи

"""JH}T#,}1.f"r#THHIJI*,

рiвеrъ, педагогiчну MйcTepHicTb,

норм зiгiulъно"гподськоi

Moparri,

засвоешlr[ вIжовilнцями
навчаJIьнLD( прогр{lм
на
одо змiсту, рiвня та обся
ДО
оi освiти,

ексгurуатацii
ПСИХОлогiчного

та

сприrIти

дiй,

якi

насилъства;

JЛl\'УUl' tt''
--";lТЧРtо;ffi;;,

сцрямоВуватИ своЮ
.
дiяльнiсТь на реilJliзацiЮ
освlти;

"т
а Т

осноВ

Ь,
Та

завдань дошкiлъноI

lз
.,ro"rfi3il

УчасТъ У роботi тrедагогiчноi

заг€ulъно"Ёi

-

професiЁпrого

кулътури;

радита irппrаr заходЕж,

пов,язанrо< з
рiвrи,
п.дu.о.i"i:iоо*'",:З:::j
- ТЭ trСЛаГОГtЧНОi
майстерностi,

"*о"'О'"*"Оi

"*",,}i:i'],НГ"Н;r,У*"''
7.18. irpu,,i ";"#;ff

ff#;ffiiъжl;*онодilвствуукраiни
збереження жI4г
ичнl е t ПСИХiЧНе Здоров'я
законодавства украi.rпа.
дит
*рiЙrХ;,
7

20

Р#""ЖL;**'

ДОШКiльноi освiти зо ов,язанi
проходити
-J

:ттф;;'iЪ;#Ж"Н:i'J^;*fiffi;ъ1" освiти
::рядку'
пiдлягаютъ

атестацii вйповiдно
до ,.йrrого зiжонодilвства
8,

ИIРАВЛIFI}ш зАклАдом

Украilпа.

до.,кtльноi освIти

8,1, КерiВництвО
закпадУ дошкiлъноi
освiти здiйсшое йс

""."j"1#;Ж;т.шнж*ъжТ*Тнизнача€".'#ffi
4ду дошкiлъноi освiти

;:;:fi

цриз

lжнffi':ЖЬнf,ffi ж#;"т.#
ь"'о'ЪрЪБ.

'#ll,,"*.,

аетъся особа, яка е

*{'ffi Ё"ffi}Ч

8'3' Директор

'о'о'Ь:_
управлiнrrя з€tкJIадом i несе
Д,ФЙ;ffiТ^#;НХН::il;;:Й**кутаiшrгудiялънiстъзакладу.

вiдповiдапьнi

з€lкл

ОРГаНiЗОвУе

дЙльнiстъ
ВИРiШУе IIИТаШilI
,
фiНаНСОВ
освlти;

фrr".Т#ffff"ffi,;ff'

забезпечуе органiзацiю

та
(

.

царсъкоi

дiяйостi

З посади

закладу дошкiлъноi

гrрацiвrпкiв, визначае
ix

ЦРОЦеСУ Та ЗДiйсненIш коЕгролю
за

iнформаЦii про заклад
дошкiлъноi освiти, кiлъкiсть
ЧаС перебування в rпок
дiтей та i,*oi-l"6;;;u},
уtп<цiонуванI',I системи.електронного
зilпису дiтей до
освiти комУн€шьноТ власно.ri
,фrЁорй"от

забезпечуе

освlти;

кiльноi освiти;

звiлъrrяе

ВИКОНашим освi;iх=;;Й;;.ОСВrТНЬОГО

киева;

фуrпсцiонувашш

BHyTpi oi системи

громади MicTa

забезпеченБш якостi

забезпечус умови
щя здiйсненrrя дiевого та вiдкритого
коЕгролю за дiялlнiстю
громадського
з zlклшу
дошкiлъноi. освrти;
сприrIе та створю€
умови *И
для ЛriJIЬtlUU'Гr
дйлъностi ОРГ€lНlВ СаМОВР
ДОШКiЛьноiосвiти;
УВtlшш закладу
(

спри,I€

;;

здоровому способу життя
вlжованцiв та працiвrпкi

.
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забезпечуе створенIш
у закладi дошкiлъноi освiти безпечного
середовИща, вiльНого
освiтrъого
вiд HacItJIbcTBa та булirгу
(чькування);
вIца€ у межах компетенцiТ
накази i ,ioopor*c ix
вrдсонашUI;
*rхНl*ЁJ".1iй;;;;Ъ.",утом
;i*'*i;Жi;",ffi

a*"",

закIIqдом дошкiлвноi
освi"и .

органом

управлirпrя

л_
rЦплСтату.*.{иректор'.^#ff
";;;;fi:.
iНlТ:Jffi;ffiХ"iffiiРякоiвизн**,u."
8' 5' {о'чаДУ ПеД€lгогiчноi

р4ди

.,.дu.;.#ЬТ,ffil;ННн'
То .**у педагогiчноi ради rо*уru

"*o*i"

y.i

Цffi,trН'iffi'У;,:::й-i.r".
освiтrлооЙlу.,";Ъ;;i;;ЪlТ:'#:Тffi*'СТi,-фiЗЙ"iЪ.об",;-Й;;"uo","
На

засiдаr+rя педагогi'
гром4дсъких

об,й";;

ч,,iНЦ:ёН"ЧhffifХТ:#,#iiъЁffi1

освiти, батьки або осоЬ;;-;-,
ix замiЬйr"-.. особи, зацрошенi
педагогiчноi
на засiданн,I

"--,,ft

8,7. Педагогiчна puou

;Ж;

Тffi:iF;;;;;;".

**аду дошкiлъноi

;,"Jtr жт.нf

iз свого

складу

освiти:

**i:,,ж

ff ж;;нчн:нffi

""*
г.,,lц,
програм
розвитку, виховання i
у *о*й
групi;
форrпryе систему та з атверд*y'
оцедури
цр
внугр iшrь"ii""it
освiти, зокрема систему
о.оlабезпеченшI яко cTi
,u onЁ**irr" ,uъJri*енIUI
академiчноi
р оз гляд а€ IIиташ{,I
доброчесностi;

"а"йй;Ё

**r'ffi:

вдоск он€ш eш{,I органiз
ацi i
IUIaH роботи закладу
,u

затверджу€

o*",}u,iiil'rffi

о

"Ъдu,огiчне

iй;; ; fi

*X.J^,,
;;;Ьr*"fr:lt|].,
педагогiчlплх

св

зilходи щодо змiцнення
здоров'я дiтей;

"Нffi

,Ж:ищення--йЬlБ*uцiт.,Ёдагогiчrпоrпрацtвникiв,
затверджуе щорiчrпай ,.п€lн
пiдвlш{енrrя квалriфiкацri
працiвrпшiв;
педагогiчrпж
розгJUIдае питашr.rl вцроваджешrя
в освiтнiй цроцес найкращого
ПедагОгiчного

лосвiду та irrноiацiй,
.
участi
ttшовацilhriй дйлъностi,
""до.оiдr*ъ*М-Й.r.эимеIrтальнiй,
спiвгlрацi з
зЕtкладами освiти, науковими
устzlновами, фiзичrип,rи та юриди'ними
особами,
aпри"ю*-роr""aку освiти.
УХВiШЮ€ РiШеНrrя щодо
"*i
заохоченнrI учаснr.п<iв освiтrъого "iдrrrо".Йl морЕlJIьного та матерiал""о"Ь
цроцесу;
розгляда€ IIиташo. щодо
"iд"о"iдьностi працiвнlшiв закладу та ilппlлк
уlасrшпсiв ocBiTl
розгляда, ffi"

i*"i"

повнов€Dкень.

#.1Н,'ii*ёхт,ж"itr"ýiя"*п;;Ёi"r,

;;

8.8. Рiшенп
наказами *о.-fiоЪ'*ТiТОi РаДИ ЗаКJIаДУ ДОШКiЛьноi освiти вводятъся в
дiю
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8.9. У закладi дошкiлъноi
освiти
прафвникiв, органи

м(

батьк.

самоврядрашilIуrасшакi"l":_'.lТО'*О"оНЁ",#'Н|"ffi*-ffiЁНtr
Пor"o"u*e'Iul,

r*#'b'fifilxfl.Tjro*"HocTi

о

;НЁi"#ffi ЪЖffilГ.r."З*о"u,-"украiни.,проо.#,',,"r:"frЖ"#Ё
8.

10. Виrцrдп колегiалъ

Дошкiльноi освiти .
9,

9.1

ОР'аДОМ

ГРОМаДСЪКого самоврядувilншI
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