
Прийом дітей до ДНЗ №188 «Червона гвоздика»  
 

здійснюється директором протягом календарного року на 

підставі: 

- заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;  

- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком сімейного лікаря, що 

дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти (Форма № 063/о);  

- довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення; 

- картки профілактичних щеплень (затверджена наказом МОЗ від 10.01.2006 

№ 1); 

- свідоцтва про народження дитини;  

- направлення Територіального  відділу освіти  Комунарського  району. 

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з 

інвалідністю, додатково подається: 

- висновок ІРЦ (оригінал); 

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

лікарсько-консультативною комісією, або копія посвідчення особи, яка 

одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; 

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. 

Права батьків 

Батьки мають право 

- вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та 

виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному 

законодавству; 

- на пільги на харчування; 

- вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу; 

- брати участь у заходах дошкільного закладу; 

- брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні 

матеріально-технічної бази дошкільного закладу. 



Обов'язки батьків 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних 

закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідного до вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти; 

- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного 

навчального закладу; 

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або 

хвороби дитини; 

- слідкувати за станом здоров'я дитини та вчасно повідомляти персонал 

дошкільного навчального закладу про зміни у стані здоров'я дитини; 

- не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю 

та здоров'ю дитини; 

- не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових 

отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 

- приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен 

бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з 

обрізаними нігтями; 

- дотримуватись встановленого розпорядку закладу; 

- забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу батькам 

або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у 

встановленому порядку; 

- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 

- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов'язані передавати 

дитину вихователеві, ввечері - вихователі зобов'язані передати дитину 

батькам; 

- відвідувати батьківські збори; 

- виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та 

навчання дітей; 

- дотримуватись правил дорожнього руху - бути прикладом для своїх дітей;  

- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у 

спілкуванні. 

 

 

 



Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил: 

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу - до 7.45 та забирати 

- до 19.00. 

2. Приводити дитину в ДНЗ в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру 

ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам. 

3. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователя про її 

самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на 

погане самопочуття тощо). 

4. Своєчасно повідомляти вихователя про хворобу дитини та інші причини її 

відсутності в ДНЗ. 

5. Вихователь зобов'язаний щодня оглядати дитину з метою своєчасного 

виявлення ознак хвороб, нездужання, тілесних ушкоджень (синці, 

подряпини, гулі тощо). 

6. Якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки 

хвороби, батьки зобов'язані звернутися до лікаря за консультацією або 

медичною допомогою. 

7. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний 

заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який 

приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до ДНЗ саму, без 

супроводу дорослого. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу 

вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що 

прийшла за нею за їх дорученням. 

8. Батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким 

вони доручають забрати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках 

доручення оформляється письмово. 

9. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу 

неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані. 

10. Вихователь не несе відповідальності за збереження прикрас (сережки, 

хрестики тощо). 

 


