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Правила поведінки здобувачів освіти  

в ДНЗ №188 «Червона гвоздика» 

 

Для батьків: 

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – до 8.00 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. 

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

11. Прислухатися до порад вихователів та фахівців.  

12. Регулярно відвідувати батьківські збори та приймати активну участь у житті дитячого 

закладу. 

13. Будьте прикладом для дітей, вони наслідують вас. 

 

    Для дітей: 

1. Приходити вчасно в дитячий садок. 

2. Вітатися з усіма працівниками ЗДО. 

3. Проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших 

4. Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю. 

5. Слухайся, поважай батьків, вихователів та допомагай їм в усьому. 

6. Берегти іграшки, майно та книги. Вмій ділитися своїми іграшками. 

7. В групі голосно не кричати та не бігати. 

8. Не виходь з групи без дозволу вихователя. 

9. Не ображати дітей зі своєї групи. Поважай всіх своїх друзів. 

10. Допомагай друзям миритися. Якщо ти когось образив, вмій вибачитися. 

11. Якщо друг потрапив у біду – допоможи йому. 

12. Дотримуватися правил ввічливості.  

13. Слідкувати за станом свого одягу. Збираючись на прогулянку, прагни самостійності. 



14. Мати особисті носові хустинки. 

15. На прогулянці не бруднити одяг. 

16. Дотримуватися вимог безпеки. На прогулянці слухай вихователя та будь уважним. 

17. Акуратно вішати одяг в свою шафку.  

18. Перед прийняттям їжі обов’язково мий руки з милом. 

19. Після туалету обов’язково мий руки з милом 

20. Під час прийому їжі намагайся бути охайним, не заважай іншим та не поспішай і не 

розмовляй.  

21. Під час тихої години спи та відпочивай. 

22. Грайся з усіма та вмій організувати свою гру. 

23. Вмій дочекатися своєї черги. 

24. Завжди кажи правду. 

25. Не приносити до дитячого садка гострі, ріжучі, скляні предмети, ліки, дрібні предмети,     

небезпечні іграшки. 

26. Сприймай поради та зауваження від вихователя як допомогу.  

27. Намагайся дотримуватися цих правил як в садочку, так і вдома. 

28. Рости веселим та кмітливим і  тоді ти зможеш змінити цей світ на краще. 

 

 

 

 

 

 

 

 


