
Правила перебування дитини в закладі 

дошкільної освіти 

Заклад дошкільної освіти забезпечує дошкільну освіту дітей від 2 до 6 

(7)  років відповідно до чинного законодавства. 

ЗДО працює з 7.30 до 18.00 щоденно, крім суботи, неділі та святкових 

днів. Ранковий прийом дітей у ЗДО здійснюється з 7.30 до 8.30. 

До  дитячого  садка  батьки  мають привести дитину здорову, охайно 

одягнену відповідно погодним умовам та у зручному взутті. 

Поважними причинами невідвідування дитиною ЗДО є випадки, 

підкріплені відповідними документами: 

  - хвороба дитини (медична довідка про стан здоров’я дитини перед 

поверненням у ЗДО); 

  - літнє оздоровлення: 1 червня – 31 серпня (медична довідка про стан 

здоров’я дитини перед поверненням у ЗДО). 

У будь – якому випадку невідвідування ЗДО у перший день до 8.15 

батькам необхідно повідомити вихователів про причину відсутності дитини 

та у подальшому періодично інформувати педагогів про стан здоров’я 

дитини. 

До 10 числа поточного місяця батьки сплачують за харчування дитини у 

ЗДО . У ЗДО забезпечується триразове харчування дітей. 

Щоденно з меню можна ознайомитися на інформаційному стенді кожної 
групи. 

Батьки  вихованців,  або  особи,  які їх замінюють, мають забезпечити 

дитину: 

- змінним взуттям (капці, черевики тощо) повинно щільно фіксуватися на нозі 

дитини та мати каблук заввишки 1 см з метою профілактики плоскостопості; 

- піжамою; 

- запасним чистим одягом за необхідністю; 

- предметами особистої гігієни (носовичок, гребінець тощо); 

- для занять фізкультурою необхідна спортивна форма (шорти та футболка). 
 

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 виключає 

можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі 

даного типу; 

-  За невідвідування дитиною ЗДО більше ніж 75 днів без поважних причин



 

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

замінюють, плати за харчування дитини, дитина не приймається до тих пір 

поки не буде сплати. 

Батьки мають бути активними учасниками освітнього процесу, а 

саме: 

- сприяти створенню оптимальних умов  дома та у ЗДО для з дошкільної освіти 

дитини; 

- відвідувати батьківські збори, консультації, конференцій, відкриті заходи; 

- брати участь в свята, розвагах, змаганнях та конкурсах. 

Доречно попросити у вихователів номер мобільного телефону для 

спілкування та вирішення питань щодо здоров'я та розвитку дитини. 

Дзвонити бажано у години, погоджені з вихователем. Якщо вам телефонує 

вихователь, обов'язково зв'яжіться з ним, оскільки інформація може бути 

дуже важливою. 

Лише тісна співпраця педагогів та батьків - запорука комфорту дитини в 

дошкільному закладі та отримання нею якісної дошкільної освіти. 


