
 
 

Правила прийому дітей до  закладу дошкільної 

освіти села Несвоя 
 

    Прийом дитини до КУ закладу дошкільної освіти здійснюється 

завідувачем відповідно до отриманого батьками або особи, яка їх замінює, 

Направлення, упродовж періоду комплектації новоствореної  групи 

наприкінці оздоровчого періоду (серпень) поточного року та упродовж 

календарного року у разі вивільнення місць у закладі дошкільної освіти. 

       Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в 

Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника 

відправляється електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну. 

      У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник 

зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу  закладу 

дошкільної освіти окрім Направлення  усі документи, які необхідні для 

зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний 

навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.03.2003 №305 (зі змінами): 

- заява батьків або особи, яка їх замінює; 

- медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина 

може відвідувати заклад дошкільної освіти; 

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 

- копію свідоцтво про народження дитини. 

       Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник 

ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом дошкільного 

закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. 

       За дитиною зберігається місце в  закладі дошкільної освіти  у разі її 

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

       Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає 

неможливість її подальшого перебування у закладі даного типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 

       Адміністрація ЗДО повинна письмово повідомити батьків про 

відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.  

       Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, 

необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням 

натурального набору продуктів. Харчування дітей у ЗДО та його кратність 

залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому 

дітей. 



    Медичне обслуговування дітей у  закладі дошкільної освіти 

здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входять 

до штату  закладу , і передбачає проведення обов’язкових медичних 

оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними 

щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем 

щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному 

етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють. 

 

ДЕРЖАВА  ГАРАНТУЄ   НАДАННЯ  ПІЛЬГ ПРИ ВЛАШТУВАННІ 

ДІТЕЙ В ЗДО: 

- дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 

20, 27, 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

- дітям військовослужбовців (п. 4 статті 13 Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»); 

- дітям працівників міліції (стаття 22 Закону України «Про міліцію»); 

- дітям працівників державної кримінально-виконавчої служби (п. 5 статті 

23Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу 

України» на осіб рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої служби поширюється дія статті 22 Закону України «Про 

міліцію»); 

- дітям працівників державної пожежної охорони (стаття 22Закону України 

«Про пожежну безпеку»); 

- дітям прокурорів та слідчих прокуратури (стаття 49Закону України «Про 

прокуратуру»). 

   

 

БАТЬКИ  ЗОБОВ`ЯЗАНІ : 
  - вносити встановлену плату за утримання дитини в закладі до 10 числа 

поточного місяця; 

 - віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов`язково 

особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам; 

 - приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності 

до санітарно-гігієнічних правил; 

 - дотримуватись режиму роботи  закладу дошкільної освіти, приводити та 

забирати дитину вчасно; 

 - своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у закладі і 

причини її відсутності; 

 -  у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про 

медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу. 

 

 

 



 

БАТЬКИ  МАЮТЬ  ПРАВО: 

- вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг; 

- відвідувати освітній процес у закладі дошкільної освіти; 

- заслуховувати звіти керівника про роботу  закладу дошкільної освіти. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ  ДИТИНИ ДО ЗДО:   

1.Зареєструвати заяву на зарахування дитини в електронній реєстрації 

дітей в ЗДО. 

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми 

(до вступу в ЗДО). Зокрема, зазначається група для занять фізичною 

культурою. 

3. Ксерокопія свідоцтва народження дитини. 

4. Паспортні данні батьків дитини. 

5. Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу. 

6. Батьки зобов’язуються обов’язково сплачувати в термін 3-5 днів кошти, 

за наданою квитанцією, за відвідування дитиною дитячого закладу. 

 

ПРИЙОМ  ДІТЕЙ ДО ЗДО , ЯКЩО ВОНИ НЕ ВАКЦИНОВАНІ  

     Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ видало наказ, у якому 

йдеться, що невакцинованих дітей не впускатимуть на заняття у школи та 

дитячі садки. 

Відповідний документ від 6 вересня 2018 року з підписами Уляни Супрун 

та Лілії Гриневич був розісланий головам обласних та  міських державних 

адміністрацій. 

В документі згадується про “ напружену епідемічну ситуацію ” з 

інфекційними хворобами, яка спостерігається в Україні впродовж останніх 

5 років. 

     У МОЗ нагадали, що зараз в Україні спостерігається спалах кору і від 

початку року зафіксовано майже 30 тисяч випадків захворювання, 13 з 

яких закінчились летально . 

“ Захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, 

дифтерію набуває загрозливого характеру, про що свідчить чергування 

періодів підйому і спаду захворюваності”. 

Враховуючи, що ризик масового поширення зазначених інфекцій особливо 

збільшується з початком навчального року просимо вжити заходів щодо 

забезпечення рекомендованого Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я обсягу охоплення профілактичними щепленнями або 

недопущення невакцинованих (за відсутності протипоказань) дітей у 

заклади освіти, 

– йдеться в документі. 

 

 



 

     У відомствах нагадують, що ця вимога передбачена ст. 15 Закону 

України  “ Про захист населення від інфекційних хвороб ”. 

“ Відповідно до цієї статті, дітям, які не отримали профілактичних 

щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не 

дозволяється “, – констатують у МОЗ та Міносвіти. 

У документі також нагадують, діти якого дошкільного та шкільного віку 

повинні проходити вакцинацію та ревакцинацію. 

     Міністерство охорони здоров’я, в свою чергу, запевнило, що “ на 

сьогодні в Україні достатня кількість ефективних, якісних та безпечних 

вакцин ”, щоб усі вікові групи дітей, які цього потребують, були 

вакциновані. 

     Згідно з законом, відвідувати державні заклади освіти можуть лише ті 

діти, які отримали щеплення за Календарем профілактичних щеплень, або 

ж коли в дитини є медичні протипоказання до вакцинації (ст. 15 Закону  

України «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Колективний 

імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих 

дітей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин. 

     Якщо в дитини є протипоказання, їй надають відповідну довідку  на 

підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду за участю 

лікаря педіатра й інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких 

дітей до закладів освіти ухвалює комісія лікарів відповідного лікувально-

профілактичного закладу. 

     Лікарсько-консультативна комісія може ухвалити рішення заборонити 

відвідування дитиною без профілактичних щеплень навчального закладу, 

наприклад, у разі ускладнення епідемічної ситуації. У таких випадках 

питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішують місцеві 

органи освіти. 

      Наразі в Україні спостерігається нестійка епідемічна ситуація щодо 

інфекційних хвороб, а захворюваність на кір, краснуху, епідемічний 

паротит, кашлюк, дифтерію набуває загрозливого характеру. З початком 

навчального року ризик захворіти на ці інфекції зростає, тому дуже 

важливо щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних 

щеплень, – пояснюють у МОЗ. 

До 6 років діти мають отримати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, 

кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та  Хіб-

інфекції . У 6-річному віці проводиться ревакцинація проти дифтерії, 

правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту. 

На сьогодні в Україні є достатня кількість ефективних, якісних, безпечних 

та прекваліфікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцин, 

щоб охопити щепленнями всі вікові групи, які цього потребують. 



Якщо ваша дитина пропустила вакцинацію за календарем, негайно 

зверніться до педіатра або сімейного лікаря, щоби надолужити пропущені 

щеплення. 

 

ПРИЙОМ  ДІТЕЙ В ІНКЛЮЗИВНУ ГРУПУ  ЗДО 
   Батьки дитини з особливими освітніми потребами мають подати такі 

документи: 

- заява прийняти їхню дитину до ЗДО 

- копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, 

наданого лікарсько-консультативною комісією, або копія посвідчення 

особи, яка одержує державну соціальну допомогу; 

 - медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що 

вона може відвідувати заклад дошкільної освіти; 

- висновок ПМПК; 

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда; 

- свідоцтво про народження дитини; 

- направлення місцевого органу управління освітою 

Дітей до ЗДО приймають будь-коли протягом календарного року. 

    Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років (ф. 080/о) 

оформлює лікарсько-консультативна комісія дитячого лікувально-

профілактичного закладу за місцем проживання. Цей документ надають 

після огляду дитини за наявності виписки з медичної карти стаціонарного 

хворого (ф. 027/о) або консультативного висновку спеціаліста (ф. 028/о). 

    Висновок ПМПК необхідний, щоб педагоги мали змогу: 

- створити сприятливе розвивальне середовище 

- врахувати: – особливості психічного розвитку – можливості – потреби –

 навички – практичний і соціальний досвід дитини – особливості засвоєння 

знань. 

   Рекомендації ПМПК надважливі при розробленні індивідуальної 

програми розвитку. Під час індивідуального супроводу працівники ведуть 

щоденник спостережень, формують портфоліо дитини тощо. 

   Направлення місцевого органу управління освітою  поки що потрібний 

документ, адже батькам (особам, які їх замінюють) можуть відмовити у 

зарахуванні їхньої дитини з особливими освітніми потребами до ЗДО. 

   Протипоказання для прийому дитини до інклюзивної групи: 

- ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні 

з перебуванням дитини в організованому колективі; 

- усі захворювання в періоді розпалу; 

- хронічні захворювання в стадії загострення захворювання, що 

потребують стаціонарного лікування; 

- гострі інфекційні захворювання (до закінчення строку карантину). 
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