
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

 
    

Прийомдітей до закладу дошкільноїосвітиздійснює директор  протягом 

календарного року на підставі заяви батьківабоосіб, якіїхзамінюють, 

медичноїдовідки про стан здоров'ядитини, довідкидільничноголікаря 

про епідеміологічнеоточення, свідоцтва про народження. 

  

      За дитиноюзберігаєтьсямісце в закладідошкільноїосвітидержавної та 

комунальної форм власності у разіїїхвороби, карантину, санаторного 

лікування, на час відпусткибатьківабоосіб, якіїхзамінюють, а також у 

літнійоздоровчийперіод (75 днів). 

  

      Відрахуваннядитини з  закладу дошкільноїосвітиздійснюється: 

• за бажаннямбатьківабоосіб, якіїхзамінюють; 

• на підставімедичноговисновку про стан здоров'ядитини, 

щовиключаєможливістьїїподальшогоперебування у 

закладідошкільноїосвітиданого типу; 

• безповажних причин батьками або особами, якіїхзамінюють, плати за 

харчуваннядитинипротягомдвохмісяців. 

  

     Адміністрація закладу 

дошкільноїосвітиписьмовоповідомляєбатьківабоосіб, якіїхзамінюють, 

про відрахуваннядитини не менш як за 10 календарнихднів. 
 

     Для зарахування дитини до закладу  дошкільної освіти «Дзвіночок» 

необхідні наступні документи :  



  

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до 

дитячого закладу. 

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної 

форми (до вступу в ЗДО)  

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма 

№63). 

4. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини.  

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують 

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини. 

7. Папку для зберігання документів ("Дело")  

                                                  Пам’ятка для батьків 

• Заклад освітипрацює 5 днів на тиждень з 8:00 до 17:00. 
Прийомдітей з 8:00 до 9:00. Пам’ятайте: своєчаснийприхіддитини 
- необхіднаумоваправильноїреалізаціїосвітньогопроцесу. 

• Про неможливість приходу дитини в дошкільний заклад 
похворобіабоіншійпричинінеобхіднообов’язковоповідомити в ЗДО. 

• Дитина, що не відвідує заклад освітибільшеп’яти  днів (разом з 
вихідними), приймається з довідкоювідлікаря. 

• Платня за харчуваннядитиниздійснюється до 14 числа поточного 
місяця. 

Для створеннякомфортних умов перебуваннядитини в ЗДО 

необхідно: 

- не меншетрьохкомплектівзмінноїбілизни (хлопчикам - шорти, трусики, 

колготки; дівчаткам - колготки, трусики, в теплу пору року - 

шкарпеткичигольфи); 

  - піжама для сну; 

- два пакети для зберіганнячистої і використаноїбілизни; 

Вимоги до 

зовнішньоговигляду та 

одягудітей 
• Одягдитини повинен бути чистим, охайним, відповідатипорі 

року, температуріповітря, відповідатирозмірудитини. 
Небажаненосіннякомбінезонів. Повинна бути чиста 
нижнябілизна. 



• Зав’язки і застібкимають бути розташовані так, щобдитина 
могла самостійно себе обслужити. 

• Взуттямає бути легким, теплим, точно відповідатинозідитини, 
легко зніматися і надіватися. 

• Носова хусткапотрібнадитині як вприміщенні, так і на 
прогулянці. Зробіть на одязізручнікишені для їїзберігання. 

• Лице повинно бути умите, ніс, руки - чисті, нігті - підстрижені, 
зуби - почищені, зачіска - охайна. Повинні бути 
охайністатевіоргани і чистий анус. 

• Щобуникнутивипадків травматизму та з метою 
збереженняздоров’ядітей, 
необхідноперевірятивмісткишеньдитини на 
наявністьнебезпечнихпредметів. Категорично 
забороняєтьсяприносити в садок гострі, ріжучі, 
склянніпредмети, дрібніпредмети (намистинки, ґудзики і тому 
подібне, пігулки), а такожїжу та напої.   

 
 


