Правила прийому дітей
до ясла – садка №1

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти ( ЗДО) здійснює директор
протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про
епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для зарахування дитини до ясла-садка №1 необхідні наступні документи:
1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють, щодо влаштування дитини до
закладу дошкільної освіти.
2. Медична довідка про стан здоров’я з висновком лікаря про те, що дитина
може відвідувати дошкільний заклад.
3. Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
4. Свідоцтво про народження дитини (ксерокопія).
5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.
6. Згода на збір та обробку персональних даних.
Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких
відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією при
закладі охорони здоров’я згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України
№43429.11.2002 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про
підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та
шкільного загальноосвітнього навчального закладу".
Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками,
відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил
утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» наповнюваність груп у
дошкільних навчальних закладах становить:
- для дітей віком від 1 до 3 років – до 15 осіб;
- для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;
- в оздоровчий період – до 15 осіб.
За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти:
- у разі її хвороби,
- карантину,
- санаторного лікування,
- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,
- у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного
типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють,
плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або
осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

