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I. зАгАльш положЕнн_rI

1, ЗаК"rа: ,'ttllltKi-lbнoT освiти (яс.та-са:tок) Jt 18 Оl=rексаl{.]рiйсъко? lticbKoТ ради
кiровогралськоi об-lастi (датi - Заклад освiти) заре€стрований розпорядженням л.лiського
голови вiд 07.0j.i99б лý 1З9-р, знаходиться у кOмуназьнiй власностi територiальноi громали
MicTa,

2. Заклад освiти здiйснюс свою дiяльнiсть за наявностi лiцензiт ýа право IIроваджеЕня
ocBiTнboi дiяльностi у сферi доrrrкi-тьноi освiти, видаяоi у вýтаýовленому законодавством
УкраiЪи fiорядку.

З. Юрилl.тчна :1дреса Зак:та;1, ocBiTlt;
п.lоща ( oбtlprta 6.
м, Олексанлрiя, Кiровоградська об:асть. ]8000.
4, Тип Закладу освiти * заклад дошкiльноi освiти (ясла-салок).
5. ЗасновНикоý{ закладУ ocBiTlt вiд iьяенi територiаrlьноi громадИ € олександрiЙська

l,ticbKa рада (дапi - Засновник).
цроспект Соборний. 59
м, Олексан;рiя. Кiровоградська обrасть. 28000,
код в СДРПО}r Зj4235З5.
УловновакеноЮ особою вiд ir.reHi Засяовника е управлiння освiти, trtолодi та

ocBiTlt. його r.tатсрiа,чьно-технiчнс
i ltа,герiаrа\{i{. органiзус бl:цiвrлltцтво ii

харч},ваI{irя та }le;lpт чне о бс;l1.гсlвlIвання

спорт}
Олексаядрiйськоi мiськоi ради.

Засновник здiйснюе фiнансl.вання закладу
забезпечення, надас неабхiднi булiв';li з обладнанням
ремонт примiшень. ix господарське обс;lуговуванItя}
дiтей,

б. Запцад освi,ги у cBoTlYl дiя;rьностi керу€ться Кочституцiсю УкраiЪи, Законами Украiни
кПрО ocBiTy>. uПрО дошкiлъну ocBiTyll. норL{ативниМи акта]\.{и Кабiнету MiHioTpiB Украiни,
наказамИ й iншимИ ýормативнO-правовими актами, Що стосуються дошкiльноТ оЪвiти;
правилами i нормап*и охорони праui. пожежноi безttекн: CTaTyToll,r i правилами внутрiшнього
розfiорядку Заlслаау освiти.

7. Зак"цад освiти € юрI{_fичною особою, ма€ печатку i штамп установлеýого зразка,
бланки з власниь{и реквiзитами. рЁсстрацiйнi рахунки в Казначействi,

8. Головною метою Зак:rа;1' освiти с забезпечення реацiзацii права гроhlадян на
здобуття дошкiльноi освiти, задовоrення потреб громадяЁ у наглядi, доглядi ,u о.дороuленнi
дiтей, створення },мов дjlя i,ч фiзичного} розу}lового i дрiо8ного розвитку.

9. ffiяльвiст,ь Зак:rаду, освiти наг{равлена на реа,liзацiю основних завдань дошкiльноi
освiти: збере"iкенНя та зrtiцненt{я фiзичного i психiчного здоров'я дiтеЙ; формування iх
ОСОбИСТОСТi, РОзвl,tтtrк тВOрчих зДiбностей та нахилiв; забезпечення соцiальноi адаптацii та
готовностi продовжувати ocBiTy

10. Заклад освiти самостiйно прилiмае рiшення i здiйснюе дiяяьнiсть В л,Iежах
комшетенЦii, перелбаченоi чинним закоi{одавством, та цим Статуrом.

11. Заклад освiти несе вiдповiдаiтьнiстъ перед особою, суспiльством i деркавою за:
- реаriзаriiю гtl.lсвних завдань дошкiльноi освiти" визЕачених Законом УкраiЪи кПро

дошкi"rьнl ocBi гt ll:
- забе:зпt-чення рiвня лошкiльноi освiти }, }{eitiax дер)tiавI]их врi1,1ог до iT змiотlr. рiвня i

обсягу;
- дотримання фiнансовоi дисциплiни та збереження матерiапьно*технiчнот бази.
12. Взасмини лtiж Закладом освiти i юридичниý{и та фiзичними особами визначаються

договорами) укладсниtчlи мiж ниLtи.

IL кOмплЕктувАнljя зАк"]]Аду освIти

1. Заклад освiти розрахований на 1 i5 мiсць.
2. Групи комплектуються за вiковими озЕаками вiдповiдно д0 нормативiв



напOвнюваностi. санiтарно-гiгiенiчних норм i правип утримання дiтей у Закладi освiти.
3. У Закладi освiти функчiонlтоть групи загачьного розвитк.у.
Затежно Bi: потреб насеrення у Заклалi освiти \,1ожна створювати TaKi групи:
- групи короткотривалого перебування для доглядy та загацьного розвитку дiтей

{алаптачiйнi групи):
- вiд i ло З poKiB:
- вiд З до б (7) poKiB:
- Гр,vпи корOlкотриваjого перебl,вання дJя пiдготовки дiтеi1 п'ятирiчного BiKy до

навчання в шко.:тi:

- вечiрнi гр},п!l;
- груýи вихiдного дня;
- прогулянковi грl,пи:
t черговi групи в paHKoBi та вечiрнi години, 5, вихiднi та святковi днi;
- групIr цi"тодобового перебlrваЕня.
Yci пере;liченi грl,пи с дO:атýLrвrIми пос]угаьlи Закладу освiти, При зарахуваннi у цi

ГРУПи nti,*t Зак_rа-{оrl освiти i батькахи (особамrt. якi ix замiнюють) укладають (угоду)
договiр, де обу*rов-цюють час та перiодлtчнiсть перебуваIIня дiтей у групах, оплату, iншi
}4!{сви.

ýодатковi ocBiTHi пOслуги та Еосj]уги оздоровчо-профiлактичЕого сfiрямування, що не
визначенi Базовим компOЕентом дошкiльноТ освiти, вводять лише за згодою батькiв дити}lи
або осiб, якi ii залriнюють" за рахуцок коштiв батькiв або осiб. якi ix заtrлiнюють, фiзичних та
юридичних осiб Hir ocнoBi уго_fr.I i:оговор,ч) мiж батькаьIи та особаьти. якi ix замiнюють та
Зак-тадом ocBiT,lt \ 1lr-,ilifla гранIl.t}ll] :]0п}стимOго ЕаRанта,*{енця дрtтини.

TaKi гРупи Morri}'Tb функцiонi-вати як цi:rорiчно. так i сезонно (не ь{енше нiж три мiсяцi
на piK).

Якщо дj]я ко-\Iплект\,вання
зарахов),ють до вiдirовiдноi BiKoBoT
перебt,вання.

Прийоiчl .ti"геI:i l:iliснюс _]llpeкTop Зак.rад1, освiтрt протягом ка-чендарного року на
пiдставi заявl] бlr,гt,ttiв або осiб- якi ix залliнюlо,гь: за HaJ{BHocTi л,iедичноi довiдки про стан
здоров'я дитI.tЕи- з висновкоrt _riкаря, ilpo те, що д}{тина може вiлвiлувати Заклад освiти;
ДОВiДКи дiльничного лiкаря про епiдемiологiчне отOчення; свiдоцтва rrро ýародження,
ДОкУМенТУ, який пiлтверлжус статус пiльговоi категорii ciM'i. У заявi батькiв або осiб, якi ix
замiнюють, обумов;rюють час та перебування дiтей у групах, iншi умови.

4. У Закла]i сtсвiти фl,нкrriонують групи з денним режиfuIом перебуванкя дiтей.
5. Переве:ення -liгеl"l з однiсi BiKoBoi групи до iншоТ- форпяування новостворених груп

здiйснюеться наприкiнlti озлоровчого перiоду (серпеrrь).
б. Наповнюванiсть груш лiтьми становить:
- для дiтей BiKoM вiд одного до трьох poKiB - до 15 осiб;
- для дiтай BiKoM вiд трьох до шести {семи) poKiB до 20 осiб;
- рiзновiковi .- до 15 осiб;
- в оздор8вчлlй перiод - до 15 осiбl
- з короткотр!lва,хр{п.,{ i цiлодобовиrл перебування},1 дiтей - до 10 осiб;
- ЗаГа.тьног0 розвитку для дiтеii BiKor,t вiд 1 до З poKiB i:з додатковими освiтнiми

fiOслугами - до 10 осiб;
- заг&lьного розвитку дпя дiтер1 BiKoM вiл З до б (7) poKiB iз додатковими освiтнiми

поспуга}.{и - до 15 осiбl
- в iнклюзивн}Iх групах - до 15 осiб (з них не бiльше трьох дiтей з особливими освiткiми

гrотребами).
Засновник \,{оя\е встановлювати }.1енш} наповнюванiсть гр}rп _у Зак_тадi освiти.
7. За дити}tOк) зберiгасться мiсце }, Зак:lадi освiти у разi ii хвороблr, караЕтин}/,

СанаТорного лiкУвання та реабiлiтацii, на час вiдпустки батъкiв або осiб, якi iх замiнюють, а
також у лiтнiйr оздоровчий перiод (75 лнiв),

oкpe.\I}tx гр},п вiдсl,тня достатня Ki_TbKicTb дiтей. iх
гр},iII Заклад1, ocBiTli. що ф).нкцiонуе за повни}I peiк!{}Io}{



8. Вiарах_чвання дiтей iз Закладу освiти може здiйснюватись:
- за баrкачняпл батькiв або осiб, якi ix замiнюlоть;
- на пiдставi rяедичяого висновку про стан здоров'я дитини, що вик,тючае h,{ожливiсть iJ

.j*,fа*Iьшого перебlвання в Зактадi освiти;
- 1,,разi несп_lати без поважнi-rх причин батьками або особарти, яtti iх замiнюють, плати

за карчування дитини протягом двох п.tiсяцiв;
- якщо дитина не вiдвiдуе Заклад освiти без поважних fiричин бiльше 2-х мiсяцiв.
9. Алrriнiс,грачiя Заклалу освiти пись}lовG повiдомляе батькiв або осiб, якi Тх

зазлiнюють, про вiлрахування дитиýи не 1\,{енш як за 10 каJIендарних днiв.
10" Забороня{,ться безпiдотавне вiдрахl/вання дитини iз Закладу освiти.
1 1. З метою забезпечення }ъ{ов дпя здобуття дошкiльноi освiти дiтььяи дошкiльного

BiK1-. Заклад освiти здiйснюс консупьтачiЁiну допомогу сiм'ям. якi не вiдвiдують Заклад
*свiти.

ili, рЕжим роБоти зАклАду освIти

1. Заклад осRil,и rrрацю€ в робочi днi протягол.r ]0.5 годин за п'ятиденним робочим
Tiý;KHe},t,

Вихiднi.lнi: сlбота- недiля. святковi та неробочi днi впро:овхt ка,]ецдарЕого року.
2. Щоденний графiк роботи Заклад1, освiтрI: з 700-17j0.
З. Щоденний графiк роботи груп; з 700 - 17j0,
4. Заклад освiти за потребою та за кошти батькiв N{оже органiзовувати груiи вихiдного

;ня: субота та недiля з графiком роботи з 830 до 1З00.

lv. t)I,] ,\i{iзАI{Iя освIтнъого процЕсу в зАклАдI освIти

1. Навча-:lьниii iэiк 1. Зак,-iалi ocBiTlt поч}il{асlься 01
эаст),пного рок\;.

З 0I червIlя .lо З 1 серпня (оз.]оровчиir пеlliо:)
{]огOв,tення:iгсii,

2. Заклад освl,ги здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно д0 рiчного IIJIану, який
ск_lада€ться на Hitf]LIL-i, tьнltй piK ,l,a перiо: оздоров]jення.

з. План робогtt Зак:rаду освiти схва]lюсться пе,]агогiчною радою Закладу освiти,
затверд}кусться директоро\{.

4. освiтнiй процес проводиться украiнською мовою,
5. Змiст дошкiльноТ освiти визначасться Базовим кOмЕонентоh{ та реатiзусться згiдно з

чннною програмсю (програмами) розвитку лiтей та Еавчально-методичними посiбrlиками
ззтверджени1{}1 в \ становленом}l порядку MiHicTepcTBob,t ocBiTlt i науки УкраТни.

6. Базовiлrj K()\lII()r]el{l, :ошкi-rьноi ocBiTl-r '. це дерхiавний стаЁдарт. шдо lr,tiститъ норми i
ýO-тоження. якi визначають лерхtавнi виtr{оги _lo рiвня розвиненостi та B}IXoBaHocTi дитини
Fit}lнього та передшtсiльного BiKy, а також уltови, за яких вони можутъ бути досягнутi,
Вrконання вимог Базового кOмпонента дошкiльноi оовiти с обов'язковим.

Процедура досяглtення здобувачами дошкiльноi освiти резулътатiв навчаЕня (набуття
компетентностей). перелбачених Базовим Ko]vtIIoHeHTo]v{ дошкiльgоi освiти, визýачаеться
освiтньою програlr,lою Закrаду освiти.

7. Навча-tьно-Itе,годичне забезпечення реаriзашii Базового ко^.{понента дошкiльноТ
освiти здiйснюсться MiHicTepcтBo}f освiти i науки Украiни.

8. Освiтня програп,{а * це €диний комп-lекс освi,гнiх компонентiв, спланованих i
органiзованих Закладом освiти для досягнення вихованцяt\lи рез5,льтатiв навчання (набуття
компетентностей). визначених Базовим компонентом дошкiльrlоi освiти.

9. Освiтня програ}lа схваjIюсться педагогiчною радою Заклалу освiти та затверджусться
riого директоро\{.

10. Освiтня програма, що розроблясться на ocHoBi типових освiгнiх програм, не
l;отребус окре},1ого затвердження.

вересня i заitiнчусться 3l травня

}, Закrадi ocBiTlT провOдIатъся
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1 1, Заклад освiти органiзовус освiтнiй процес за такиN.{и прiоритетними напрямами:
г1"}{а!riтарниЙ, фiзкчльтурно-оздоровчиЙ та х}цоЕ{ньO-естетичниЙ.

t2. ýoMжKoBi ocBiTHi пOслуги, якi не визначенi Бжовим компонеЕтом дошкiдьноi
*cBiTи, вводяться jlише за згодою батькiв дитини або осiб, якi ix замiнюютъ. за рахунок
хоштiв батькiв або осiб. якi i.ч заrtiнюють, фiзичних та юридичних осiб на oci{oвi угоди плiж
ýатьками або осоf-rами. якi ix замiнюють" та Закладолr освiти у folежах гранич}lо допустимог0
яавантаження дитини.

1З. Заклад освiти нада€ додатковi ocBiTHi послуги: органiзацiя гуртковоi роботи з дiтьми
на безоп;атнiй ocHoBj.

У Закладi освiти мож),ть наJавати додатковi платнi послуги:
- гр),па пi_tгоluвь.tl д<; шкi,rьного навчання д_rя дiтеli з 5:о б poKiB;
- ритл.liка та хореографiя;
- навчання англiйськоi l{сви,
- пеихоIогiчниi"л консультативний пункт для дiтей та батькiв;
- логопедичний консухьтативний пункт для дiтей та батькiв;
- група короткотривалого переб5.вання д--rя догляду та зага,{ьного розвитку дiтей вiд l

ло 3 poKiB;
- гр_чпа короткотриватого перебування д-]я дiтей раннього BiKy адаптацiйна в лiтнiй

перiол.
Вiдмова батькiв або осiб, якi ix замiнюють- вiд запропонованих додаткових ocBiTHix

послуг не може бути пiдставою д.ця вiдрахувалrня дитини iз Заклалу освiти.
Платнi rtосjlуги не можутъ надаватися замiсть або в межах ýержавноi програми, за

якою працюс Зак,та] ocBiTpt,
Зазначенлtit Ttepe,-iiK п--Iатних ocBiTHix пос,-I},г lle € вичерlrнrlм.
14. ЗаК;lа_r ОсвiГt; _l"lя з:itlснення освiтньогt} гIрOLlес\ }{а€ право обират,и LILIHH}, програ},Iу

(програми) розвиткч дiгей iз затвер,лжених в ycтaнoв_lieнo\(}, порялку MiHicTepcTBoM освiти i
науки Украiни,

\/. оргАнIзАt{Iя хАрчувАння дI IEii l. здклАдI OCBITI,I

l, Зltti.t;,i.i l;сiзii,il +абсзtiс.t1 с, збit-rаilс()]]ilI{с \iii]LI\,вijI-1Ftя ;ti,геii_ необхir{не дпя iх
I{()p\Ii,t_lbiir]r,,l'.,. , :, .:ll1ili\ . i ,, \.:\litljllrl \l liiil\i)iLlI,1Irlill Hlrrlt)l)\ lll)tl.L_\N]iii,

2. Забс_зiiс.iсii;iя Iipt]__1} K,i,il_\i}l хзрчl,u,,,rrrя з,iii:iснк-lсlься iз ]абезttс.rенt+яrt ) rIOB
постачання з дотрIi\tання\I санiтарно-гiгiснiчнltх пpaв!i--I i гiорrt вiдповiдно до cTaTTi 5 Закон1-
Украiни NЪ 771l97-ВР кГIро яltiсть i безпеку харчов}Iх продl"ктiв i продово;Iьчоi сировинI{)).

З. У Зак-;lадi tlcBiTlI BcTaHoB-:Ie}{o триразове харчування.
4. Орr,анiзацiяt т,а вi:1-1овiда_lь;-tiсть за \арч\ BalII{Ji ,riтей 1, Зак,rадi ocBiTtt поli_;Iадаються на

Засновнlrка. \]l}]aI],;irilt;t ttuBiTiI. \i(]_lLl,]i та спOj]г\ O_icticaH:llit"tcbKtlt rticbKoT pal.i]Il. лI{ректора
Зак-lа_r1 tlcBi,i tt i l Llij.,,rlt,t(llbcii iil ili!\\IiL,}li бirt_l,ысI}i!i\ ilcI{IH\L]alt]b. баtьtiiвськоТ п.iаIи la
iншtIх д}{iере_]. нс ]iti,t,lltltlc11 }{\, tillt( 1Ё i_)Jii]jcl-BO}l.

5. KoHTpo,-ib ]а оргilнiзацiею та якiстtо ý&рr1l,guп"я. з;l]i_lаJкою прод\Iктiв хар.rl,вання"
кl'лiнарною обробitоrо. вIlходо\I страв" c]laItoBII}1I] якостrI\Ir1 iтti_ caHiTapHltr{ стано}{
харчоблок1,. llpilBtt",rbHicтro зберiгання, JOтрII\,Iання\I TeplliiliB реалiзацii продуктiв
поклада€тьсri llii \Ic.lIl LJIlii\ працiвнilitiв. _{llpetiтopa ]Jак,rадr ocBiTit та lро_\Iадськ)l рад},
контрt]_lю -iij \ilI1,1\. i-]i.ii i l]rI \I.

6. Iii,rbl tlBi \ \lt)i]il t)tt_ia,Ii] \.il]ч\,jJi_Iнilя .li-i ct:i r .]ati"iat.ti tlсtзi,l;t _].tя багатодiтлtLlх та
rtzutозабезпеLlеL{!,1х ciricii Tir il-l-t'rIi,tx каrегорtt"t. яtti потребt,кlть ctlцia,-tbHcli гtiдтрi1l1цl.1. надаютьсrl
за рiшенняrt вu-ti()tt;tвч()I о t;orli t eT_r, О:теt.сандlэit:lськоl rticbttoi pa:{Ii ,за pax},Hoi( tсоштiв
мiсцевого бюджету.

7, Порядок встановJIення плати за харчування
Кабiнетом L{iHicTpiB }rкраiни.

JIlтиi{и l. Зак.ладi ocBiTlt вIlзначасться



\-i, \iJ .]1i'IЧlIЕ OБCjlУI'OB}'BAIJIJri ЛIl Ейi }. Зд{i,lI;\iII 1-1CBI1,I4

1. \,{едrtчtlе обс-rr,гов\.вання BltxoBaHriiB Заiс,таl}, ocBiTrT здiЁ,tснюсться лIедични}{иПtrlаtliВНИКаlli,I З'tii,lа.r1 га \{К;lПЗ - j]trтяча 1,1icbKa _-liкарня на пiдст,авi наtсаз\, вtд29.11.2002_\ъ 434 кПро }.I()L]Ii()tiа-ТL-;;ня аrlбr-,]аlорно-пtl,-tiк-riнiчtтоi ,l.tlт-lоttогrt дiтяrt i пiдлiткаl{)) набезоп_тirтн i i"l (lC Ii t) {J i

2, \4e__it,t,ttttlii trcpcoil,r-t з-liilсгilос _liKr B;i:bHtl-ttpod-,i-taKTriчHi заходи_ в To\I\, чlтслiilРОВеДе'Ня tlбоь'>t ]J,(lBI1\ \IeJ]itlt{ilx, 
, 
ur.rrr.riu. KoI-irpo_'b за cTaHOlI здоров.я" фiзичнrамСОЗВI]ТКО}{ 'UlTi{r{r't, tlilГаНiЗаЦiСЮ фiЗ;lЧi-iСtГtl ВI,IхованI-iя. ]агарт},ванняý1, дотри}Iання]\,1санiтарно,гiгiснi,iнtlх Hop}t та п}]авII-1- l]e;.KI'}{01{ тzr якiсtrо харLlування.

З. Зак-та:r rэcBi tll RaJaC прlтrliш]еlлня i забезпеLI\iс г{атежнi 1,rlови л-lтя роботr{ }IедIlчного;lcpcOital) гаl IIl)()Bc. tсtttiя .rit;r ваlьjJ()-п]]оtРi.lак,,,ч,,,,х заrхu_liв.

\,,lI учАснi.{к11 освI-гнього гiроцЕсj}r

l, YчacHtittarTtl освiтлIього процес},}.Зак,rадl освitи С: дiтlt Jошкj-тьного BiK1,, директор]il*,laJ_\" ttе,-{агсlгi,ttii ltpattiBHI{KIi. \iе_]l]чнi гtрашiвtlLlкI.i_ поlliчнIIкl{ i]ltxoBaTe:TiB. батьtсrI або

НrТ; 
яrti ix ]allitLtiltrrib, фi;;i,tlii особп,. 

"r,i 
tI;]_i.rlt)lb rlcBit,tti ]tос,I\.гiI 1сферi лоrпкiлылоi

?, За ,l,cili:trt i 1rобогi всrа*ir]в-]Il.ються taTti t}oprrи ]\{aTepia:lb'{)l ., га tIора-цы{огозаохоченi{я: l1одяк,1, за подання\l JIlpeI(Topa Зак-Iа;t1 oauirrr. Il]a\{L)Ta \,{iHicTepcTBa ocBiTl.t ii{alKPI YKpaiHlr" r.прав-riння ocBiTli. науки. llo-;to_цi та спорт}, Кiровоградськоt об;lасноТ;ер;кавноi адrlii-tiстрацii, l,прав-riння ocBiTIt. rlo.roJi та спорт\' О;ТеКСаНДрiЁтсьtсоf rticbltoi ради,знак i<Bi:rrtiHl;l,T;i tlctзill,t }'KpaiHit,,,. i,}]ошова вIlнагOрода в }1e;Iiax ltoшtTiB. гlс-реJбачених на цi
.l . IlllliBlr j,li,,l,, )]ii\|1 _ltlTliitil t ct!;clli _toшlt;i.rbt,ttlj'tlcBiIlI tsIljHaчerii liонсгllтrцiсю}.ltраiнll.Законаrtrт }'KpaTtrtt "Jlprl t;свiг'", ,Гiро JorпKi-lbLtl ocBiTl ,i. H.j]}{a,rlt'I{o-'rpaBoBIilIpI акта}1II.0хороняюТься конвенцiсю ооН кПро правО Дrrrr*rц',. llи}{нi{}l зilко}lоJавс.гво}LКожна дrlтriна. що вI]хов},сться в jакладi ocBiTrl. \1ас гарантоване:lер)riавою право на:- безоп-rатн1 _ltlтлtсi_,lьн1 ocBiT1. } .;.,i:;;"';;;.;;'r;raJl дошкi-.тьноl ocBiTri:- бс,зпе,ttti l it HL]I]lIiif--TI{i]i -1-Iя ]JOрOB'r] r lltlBll \ Ipri\tit{ltlя, розвirтк\.. BиxOBaFItirl i: i:iiJLIilHгlrI:

- захr{Сг Bi.t бl,,tь-якоi iнфорrrацii- пропаган.{I,j
}iopaJlbнoý{y та духовному розвитку;

та агiтацii. що завда€ шкоди ii здоров'ю.

- 3ахист вiд б},дь-яких форr,l ексfiлуатацii та дiй, якi шкодять здоров'ю дитини, а такожфiзичного та психiчного насилъства, принижеЕня rT гiдностi:
- здоровий спосiб життя.
4. Права батькiв або осiб. якi ik залtiнюютъ:
- обllратtl Зltк:tа.l tхвi,ти та формч ЗДоб},ття дитиною дошкiльноi освi:.и,- обирати i бr rrr tlбранlлrtи :о органiв громаJського самовряДування Закладу освiти;- звертатися до адr,riнiстрацii Закладу освiти, вiдповiдних opiaHiB уrтравлiння освiтою зil;{тань р_озвитку, виховання i навчання свg]х_цiтей:,

.- 0ратИ участЪ в пOкращевнi оргавiзацii освiтнъого rrроцесу та змiцневнr матерiатrъно-
тжклчноi бази Закладу освiти;

- вiдмовлятися вiд запропонованих додатков}lх ocBiTHix послуг;
- захI{щати зaKr;HHi iнтереси cBoix.]iTel't у вi-лповi.rних державних органах i сулi;
- отримYваг1,1 сi{стеl{атичн)i iнфорrrаuiю про розвиток дитини, п здоров'я, особливостi

g-*gе j]iHKpt в ко .iieкTl.{ Bi одн олiткiв ;

- заслуховуватII звiти директора, спецiацiстiв та групових вихователiв про роботузакладу освiти;
- вимагати yваjкного i дбайливого ставлення персона,чу Заклалу освiти до особистостiiитини, охорони lT. ;киття i здоров'я. встанов-:lення опти}Iаfьного реiкиму перебування

_]}{тини в Зак_lадi освiги:



- . ] .:.'l!::t, ,1 |li;\;i iJilt i1 ir{(ijitl]\IiiIlil() il]l() ilci ,tilil_ii1}1()tзitlli r Зi.lк-tа-(i tlcBiTrt та по:заг1-1rановi
.: ,": . , i-.lяi" ]ic1l\r.).ltrt iq;r,. -\Iс:1}1чнi. соt{itl.iогiчнi заходtI. _{ocJi.];IieHHя. обсте;itення.
- .:,-,-ii.,iHi eKcttepl,I\feнTtl та надаваТи згод\i на \lчzlстЬ у Hitx j1l{Tp1}lI-I:

- cTl]iI}IvBariI iнфор}Iацiю про дiяльнiсть Зак-lаД}' octsiTll. рез\,.пьтати Еавчання c3oi.\
. ;':i i TiTet"T- затiонi]}tмI] предстаВника\л[l яких вон}{ с) i рез1 .-rbraTl,t оцiнтовання якостi освiти у
,: .. .iiii tlcBiз it та I:1,ог0 ilcBiTHboi дiя,льностi:

- iHrlIi 111-rд,,r,_ llll,} ltc с\ пеl]еLlат,ь законо_IiliJствr }'-Kpittгtit,

-{, Б.li-bltlt aбtr ,,lсtrбlt. яtii Тх за_uiт,lttlкlть" зuбtliз'я;itнi:
- IJilxOB\.Bitt !l _r :iгеt1 --]к)бов -]t] \'KpaiHtt. IIOBIII v Jo Hattioн,lлbнIlx. icTopи.lllltx.

. .]bT\pHllx цiнl,tос,rсii 1,краiнського FIapoJ}'- Tо"lepaнlHicTb. Jбаt:t.lilве став-iIен}Iя до довкiлля;
- забезпеч\.R:l,г1.1 \,\IoB!l J-lя з.fоб)'ття JiTbrli,T старшоГо дошкijlьного Bilty доlпкi-тьноi

JaiT]] за бзJb-:llioto t|lорrtою:
- пcicTiiiHtl -iбатtt rrpo фiзIrчне з]оров'я. IlcIl\i.Illut]t clatt дirеii. с]ворIOвати напежнi

' ',1r)Bi1 _]--lя l]t) ]BIl i t,\ Tr 1I1lll]]()_lHiI\ з:t_]аткiв. ilaxrt.riB га зJiбност,еl'i. (lopu\lBaT}l навичкI.I
,_j.орL)вого способr ;Iirll, гя-

- ltOBarI\illll li trliclb _ilIT}I1,1I]. права. свtlбu_ltl i laltotlrt i iнгересtt -fиг}Iнll та iлrших
,. :iiiCHilItiB ocBiтtlLtlt () процес} :

- настанов_{снняII i особ1,Iстlr\I прlIкJадо}l
;rспi:тьнлtх riiHl"ttэcTet"t. зокре\{а лравдI1.
]o_-tepatITHoc гi. tlllailc_lкlбства:

- дотри},{уватись виI,{ог Статуту. правил внутрiшнього розпорядк}, Зак.талу освiти, а
також умов договорiв про спiльну дiяльнiсть pliж Закладом освiти та батькаlr,tи; та про
надання ocBiTнix посJуг (за наявностi);

- виховувати }, дитини ilрацепюбнiсть, шанобливе ставле[lня до старших за BiKoM,
повагу до державноТ i pi:Hoi мови. до державних сил,тволiв УкраiЪи, нацiоIlаJIьних,
iсторичниХ. ку,lьт) pt{!lx цiннОстелi Украiнлi- до нарO.fних традицiй i звичаiв;

- сво€часно BHOcl,{T}l п-laT\, за харчування fLiтини в Закладi освiти у встановпеному
порядку (до 10 чрlс-тIа кожного l1iсяця);

- свосчасНо повiдомЛяти Закrад освiти ПРО МОlКjIивiсть вiдсутностi або хвороби дитини;
- слiдкувати за cTaнolr здоров'я дитини;
- забезпечуватi* iнформацiйgi потреби cBoci дитини;
- пiдтриrI\,ва,гI,I настчпнiсть 1, роботi cirr^T i Заклалу освiти з питань виховання i

навчання дiтер"t р111llilэt)го i пере:шкi:rьного BiK1,:
- iншi обов'язкi.t" цо не сl,перечатъ законодавствч Украiни,
6. На посад}/ педагогiчного працiвника Закладу освiти приймастъся особа з високими

МОРаЛЬНИМИ ЯКОСТЯМи. яка }{аС Вишу педагогiчну ocBiTy за вiдповiдною спецiа,тьнiстю таlабо
професiйну ква.чiфiкацiю педагогiтного працiвника, забезпечуе .результативнiсть та якiстъ
рOботи, а також фiзичний i психiчнiтлi стан якот дозволяе викоýувати професiйнi обов'язки.

7. Педагогiчне навантажеЕЕя педагогiчного праuiвника Закладу освiти на ти}кдень, шо
вiдповiдас Tapl.Tc}rliri с гавцi. cTaHoB}iTb:

- директOра - -l(j l,oJplн,
_ виховате.]-Iя * \{етодиста - Зб годлrн:
- вихователя - З0 годиý;
- практичнOго психолога - 40 годиý;
- м}зичЕого керiвника-24 години.
8. Педагогiчне навантаженЕя педагогiчного прашiвника Закладу освiти обсягом ме}lше

тарифноТ cTaBKl,l- 8с га|I0в;ю€ться 
"1l.ime 

за й{Oго пись\.{0вою згодOю у порядку, передбаченому
законодавстволt }' K;;airrrT.

9. ОПЛата прачi гtедагогiчних працiвникiв, спецiа,тiстiв, обслуговуючого персоналу та
iнших працiвникiв Закладу освiти здiйснюютъся згiдно з Кодексоп.{ законiв про працю
УкраiЪи та iяшипrи нормативrlо-правOвими актами,

10. ТрулОвi вiдносини регулЮються законодавством УкраiЪи про працю, Законами
Украiни uПро ocBiTr.,>. кПро дошкiльну ocвiTy)- iншиlчtи нор},1ативно-правовими акта},{и.

},тверд)Ii\.ватll Iтовагy до с\,спi_тьноТ rtоралi та
c{IpaBcJ,lLlBocTi. пат рiотltзrtr,. гl.rtанiзлtl..
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Щ"'*',l";:т;:iЦ:iliii;'Нi:#"1JJ:Ж"r;;вýутрilIJньог0 
трудового розпорядку,

- iз зKa_fe\ti,trrr свобод1 
;- ýа вi.llъний вибiр педагогiчl

]} ý;ýЧ*,*ý*.1uо uiоrrоuiоuБu;;;i|;#НlldН,фОО*, МеТОДiВ i засобiв розвитку, вихованЕя

::*ri*--.Зr"":|ý"iýЖ,;::'ХlТ::'_- 
--"' ЗОВНiШнього оцiнювання професiйних

,1:а}:т}lчнIi, *rrit,, ;;;;;,iН;;.fPuu,un"Ka {}, тому числi з педа-гогiки та психологii,io,o., ;;.";;;;l1";.,.:".?Iж:i .J"::;Jfi;,;;нf,;,.*,о,.о.iй 
навчання), rцо ,оЙ;;;;;;.-

- З аПРОвад1}_: -" в практик}r 
1о 

боти r ri ;;;;; ;;Ё; *:##Х:r#яосвiду р"а;;,- брати участъ у poбoi; op.u"b самоврядуuurпчrп Закладу освiти;
- ii#ffi*-"'" **'g'#;:Jчасть 

у метOдичних_об,еднаЕ}Iях, нарадах тощо;*ýсýериментатьн},,роботу; Еому Еорядку на}*ово-дослiднi, пошукову та, вносити пропозицii rцодо полiпттrення роботи Закладу освiти;
: ;: ;"""?:Т;йffiТ.frНе ЗабезпечЪ,,r" 

";iповiдно oo-ruoo"ooa'cT*a;
- на безпечн' .

___;,* ;***;я***]ЖТ::Ж;""-ъ громадян,
_ на зах}lст професiйноТ честi та власноi гiдносri:

"o".-;;:;:ifi;;1"ufi';ЖH:;;#Poo-'"n'n; ";;Й,""ження авторських ocBiT'ix програм,

*.-i,;;:,ffi :i;,1Б;ffi ;:i#i;*Ъr;#i-:ж;;:ж;:тJт",ff'.;;;

|!l
li
;l

:::,:.

-. xi;ЖТД-:IиВе 
та об'скти*li оцiповання свосi ,,рофесiйноi дiя-пьностi;

- i н ш i no*il T,|J i J iЁ:#Ц ;ff3"ТЖ:ruыw 
l rr п U t л lЯ- l

12. Педагогiчнi лрацiвники .ооо"ъ=*J;.JLlD'} 
J

, виконувати Статут, Правила внутрiшнъог0 розЕорядкУ, умови коt{тракту чи трудовOго"]оговору;

=_r"""1"Ju|ёf:Х* 
ПеДаГогiЧноi етики, Еор]\.{ загалъЕолюдсъкоi Mopa_rri, поважати гiднiсть

- спiвпраuк]вагl,i l сilt'яlrи здобувачiв ocBiTla .] п'.ITaHb виховання та- забезпеч\ваLl еrlоЦiilнтай колф9рт" ."*;;;;;;*,, вiд будь-яки;;ff:Жffi;цii 
та''О'":'-Т;Ж'j-'#?"Т#*J*iл4;.""r".;;;п*"rо-оо.i"ноrонасильства;

;ý:,iХЖ",,*ж*; ji,-*#r"ЁХН:-Ёт;ffi ;х;:-11+i j;*;;"lff*h;i

пооф..iбf,?;:.';Н; i.,Т:;:dНТ;:Жх:i:;1J}::1:il_:i**,.пов,язаних з шiдвищенýям
- ВИК(-}Н\ tsii { li ltittiii jit !,а розпt}ряд;+iення п.,_,;uп"rri]ПО-]tТИЧНОi 

Кl'ЛЬТУРИ:
- дотримуваrllсъ академiчноi 

"оОроо..Б.li'з:обувачами освiти в освiтнъо*у rrрЪц..;; та забезпечl,вати iT дотриманЕя
берегтИ майнО ЗакладУ оЬй' обладнання, гrосiбники, iграшки- пiдтрим уватичистоту

i _эвтримуватисъ п
- постi йно ,iЖilН;':}rЖ;"';жу, #*rK'oi 

бейеки;
leэficTepHicl,b: , lr',vwuLtЛп'lи 'та загатьнокУ-:lьтурний piBHi, педагогiчну

- вIlког{\ Bi}.j !.J t lr.'B;.t Hlt) Ilрогра.\I} д;tя досягi{е}.tt{я
РЗВI{ТК1l. ВИХовання ,,u 

"uruurrn"; 
Jl]'Ь}'IИ ПеРеДбаЧених нек) рез_чльтатiв- сприяти розвитку здiбцостей дiтей, форr,tуванню у Еих навичок;фj{ття, дбащ про l-xHc фiзичне;,r*"";r". здоров'я; 
ю у Еих навичок ЗдорOвого способу

_ вIiхоз},вати г,оваг\'до держаВноТ мови ,u iЪр*uuпих си}{во_fiв УкраiЪи. нацiона,тьних.



i+rr*,g,;rчаи:r- к!,"-IьтyрЕих цiнностей УкраiЪи. дбайливе 9тавлеЕt{я до навколишнъого
1tý-l1l:,* lii *Гi.] CePe_:I() !] ll П{а

- ;Ii;;i L-\a}utj я jii}1, iill) не счперечаrь законоj{авствr Украfни.
;-i" llе:агr,lгiчнi ,rа iншi працiвники приймаrоться на робOту до Закладу освiти

.jý{3*i-T}pl]1{,
i*. ГIрачiвники Зак,tаду освiти несуть вiдповiдапьнiсть за збереження життя, фiзичне i

gс,лuзli"аgе здоров'я дитини згiдно iз законодавством,
iý. Прачiвники Заклалу освiти вiдповiдно до cTaTTi 26 Закону УкраiЪи кПро

:;f'*э::ечення санi,гарного та епiдемiчного б"чагополуччrI населецня> прOходять перiоличнi
,iез;rл_э;"rтнi ltc.llt,tHi оI-jtяди }, КП KileHTp первинноi медико*санiтарноi допомоги
l*. {-}_-TeKcaH:piiit за tlерiодичнiстю проходження. встановJеною о"rексанлрiйським ллiськил,t

:! ;j}*ýjIiнняr.t fi ержпродсilоживслужби,
i6. Педагогiчнi rrраuiвники Заклалу освiти вiдповiдно до ст,

., Пр* ocBiTy }) l1ожуть Ероходити сертифiкацiю.
Сертифiкачiя педагогiчного працiвника вiдбува€ться на

*iiý:iочно за його iнiitiативою.
За резу_16т;,,rоtrr, 5спiшного проходження сертифiкаrriТ педагогiчпому працiвнику

ь!i:в{ться сертифiкат. якиЙ е дiЙсним упродовж трьох poKiB. Успiшне прохOдження
;r,Fт]{фiкацiT зараховусться як проходжеЕIrя атестацii педагогiчнилt працiвником.

17. Педагогiчний працiвник, якрlй пройшов сертифiкацiю, отримус щомiсячну доплату
э рсзrtiрi 20 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтяоi гrлати) пропорчiйно до обсягу
пе.fагогiчноIо наваgтаження протягOм строку дii сертифiката згiдно iз Законом УкраiЪи кПро
**cBiT1,1l.

i8. Педагогiчнi працiвники Заклалу освiти пiд-тягають атестацii, яка здiйснюстьс,я, як
ýравиJIо. один раз на п'ять poKiB вiдповiдно Jо Тttпового полOженЕя про атестацiю
пе-]агогiчних праuiвникiв УкраТни, затвердженого fuliHicTepcTBonl освiти i науки УкраiЪи,

19. У rtiж атестацiйний перiод вiдповiдно до ст. 59 л, 2 Закону Украiни кПро ocBiTy>
ýедагогiчнi прачiвники пiдвищують в_пасну кватiфiкацiю. яка ý{оя(е здiйснюватися за рiзними
вI{даfuIи {навчання за освiтньою програ}.{ою. ста}кування, участь у сертифiкацiЙних
програмах, тренiнг:tх. cebTiHapax. се}tiнарак-практик\ъ{ах" семiнарах-нарадах, ceMiHapax-
тренiнгах, вебiнарах. майстер-кJасах тоrцо) та у рiзних формах (iнститучiйна- луальна, на
робочому мiсцi (на влtробництвi) тощо).

20. За чспiхи }, роботi працiвникам встановлюсться матерiачьне та морацьне
заохочення, вiдповiJно .]о чliЕного законодавства.

21. Педагогi.tнлtlл працiвникам Зак],iаду освiти (TaKo;tt обслуговуючому персоIIаJIу за
наявностi коruтiв } uiсцево:пtу бюлжетi) вилзтачусться допоLrога на оздороЕлення у розмiрi
мiсячного посадового ок.,]аf}, (ставки заробiтноi плати} lrри наданнj щорiчноi вiдпустки.

22. Педагогiчнi працiвники, якi систематично пOрушують Статут, Правила
внlтрiшнього розпарядку Закладу освiти, не виконуIотъ посадових обов'язкiв, уN{ови
колективного договору або за рез},льтатаil{и атестацii не вiдповiдають займа:яiй посадi.
звiльняються з роботи вiдповiдЕо до чинного закOнодавства.

vlii. }/IIрАвл{ння зАклАдоfu1 освIти

i. Управлiння Закладом освiти здiйснюсться управ.тiнняпt освiти. lчlолодi та спOрту
Олександрiйськоi lricbKoi ради.

2. Безпосередн€ керiвництво роботою Закладу освiти здiйснюс лiого директор, який
призЕачасться i звirьняеться з посади ýачацьнико]чr управлiнням освiти, молодi та сIIорту
Олександрiрiс bKtli,rt i с ькоТ ради з дотри}{ання\{ чинн ого законодавства,

На пclca]11,.ltlDcKt(}pa Закrаду ocBiTll Itр}Iзначасться особа, яка € гроп{адянином Украiни,
мас в!lщ}/ ocBiTy, tle ни/кче стугrеня бакаэавра, cтaxi педагогiчноi роботи не менш як три роки,
вiлъно володiс державною мовою, а також органiзаторськi здiбностi, фiзичний i психiчний
стан якоТ не перешкоджас викоЕанню професiйних обов'язкiв,

5] п,2 Закону УкраТни

_1tlбpoBi:lbHitx засадах



tU

ýlrpeкTop Закладу освiти:

,, g *- 
= 
i#:Ж1 #,fi Н i}?= ;ýЖ J: }-Т.Ж,iil'JХ;,,il]Еачених Законом укр ai

:,: li Зltiстr i обсяi r: -*JСJ'IСЧеННЯ РIВНЯ Д{ ]!{ежах державних BIr}
- з:iliснюt кtj}liвiittцгво i конrроль за дiя-lьнiстtо Зак-тадl.освiти:

,.-":i"iiftЦЁтНТЖ;tr*;х**irJ#}*Ж*тж:аiншrихорганi
- роЗПоряДЖа€тЬся в УсТаноВо"'о*У пOряДкУ майном i кошrами закладу ocBiTlt:

*i:::овiдас за
Зак-таlr о.*,rJО'ОИМаНýЯ фiНаНСОВОi Д""Ц""Лi"iТа збере*"""u-пrJ.ерiалъно-технiчноi 

ба

u, -"",#J,'j;::a:i ;r"-ТТ} 
Та звi,тьняс з роботи праltiвникiв заклад,, освiти. визнача€

- видас у межах cBoei комfl(

o,.-ffi н"^,**ъ#ý;;"-Х'ЖЖ*JJ"r,"iё;Ж:#::::ffi;жi1;"н;;
- 
-r#;#.}:'ffi;fr? 

Т,ТIЗ:"Я 
i МеДичного обслуговування дiтей;

;:РаЦiвникi- ,;;;;;,,;;#;;'i n||{'o'*"uo'o 
ТРУДОВОГО РО..'Орrлоу, посадовi iHcTpyKrr:

*.;i::;П.#irrir,,Н**Жi",-,.хld}ХЪ:,"'-*.*']-'-"*^,iправил"технiкl
- затверд}к5,с освiтню програму, схваJIеýу леда.огiчно* puoo* Закладу освiти;
- ххт;i;ý t',iJ#:#Ji:Т 

-"r'оiшнъоi 
"й.Ъ*, забезпеченнп якостi освiти;

э:авчання дiтей 
..

-пiдтрил.r#ii*##:уц"":fi 
#;.1i::Н:,:Ж;,ýТ1-"ж".жi,-й"о*u"""l:ослiдно-експеримента-тьýу 

роботу педагогiв: 
BtTHboi роботи. заохот€ творчi пош}-кt{.

- "Ёý"-Т'::,fi 
Чr".";uПРЫJЪ?i"пuпо" 

або особами, якi ix замiнюють;тосподарс"оуоi",u''i.тuзаiлад;;Ён;lтжff#;-lжiJi]i;-fiЁrя jl*ж;::,j_x замiнюють:

,r'.u.-"i"хо".1,i.ТаВник,,}{ 
Зак;:адУ освiти У вiдноси}rах з державЕими

гIовЕоваNtе"", -ýiiёliХii;ТJ#i"'НИМИ Та фiзичниии особами i дiс.;; lilЁ3fJ;,,":T:*::
- в ир i шус п и т ан ня ф iHaH с о в о _Ж J;;1T;J#JoKyMeýTaM и З ак ладу о с в i ти ;- ЗабеЗпечJiс },1Iови :,тя здiйснення дiевого та 1T:"'i ЗаКЛаДУ освiти;

Jiяльнiстю Зак-тадl,освiти; -frtrýflЯ дlевогО та вiлкриТого громадського контролю за- здiйснкiс iHriri llовноваже}rня пАпдtя.--^
JOкументами Зак.ttцr освiти. 

кеЕня, передбаченi законодавствOм та уста}lовч}lми
3. Постiйно дiючий колегiапьнiлй орган у Зак_lадi освiти - педагогiчна рала.,ýо складу педалогiчнот раiи Входять; директор, педагогiчнi працiвники, медичнi;ХЖtrХrЖr}i'fr rf,"Y;ёЁ#*ж j**оu*-;"."о;;;l,-*взапрош;;;,

працiвники заГаlЬI{.'"свi,гнiх 
"u*u*"*"x зак,цадiв- u*"l,iо-Н"l_Т#хi;iхil:#Jагогiчнi

.*-{:::;:l#;: ЖЖ:Н*- {ректор Зак;;д1, осв;ти п.о".оii"п i'ouou обирасзi свого
Педагогiчн а радазакладу:

",о"--iiJr*;Ж1'#Тання 
ВДосконаJIенвя освiтньогG процесу в закладi освiти та приймас

'" 
,u"оЖi1Т,].",:ý**Жýjfr-Х'f;ИЩеННЯ КВаЛiфiкаrriТ:тедагогiчЕих працiвникiв, розвитк1,

,ý",1?;1'i;жi,:..1l]1],""йi;;.,;",ж;?ý;}i':ii,1::iн:ЖЖ-i,lТ#:r 
j?,ж,J1

сýрияють oo.uru.orl;ж;;i_ 
HayKoB''}'и },станова\{и, фiзични}{!l та Юридичниrли особалtи" якi



прий\.{ас рiшення з iнших питань професiйноТ дiя;rьностi педагогiчних ilрацiвникiв;
- схвалюс ocBiTHto програму Закладу освiти" оцiнюс резу;rьтативнiсть Гi виконанЕя та

sжз;*ýання Базового компонента дошкiльноТ освiтио хiд якiсного виконаl{ня програм
:&i:.}ýi{TK\,. виховання i навчання дiтей у кожяiй вiковiй грl,пi:

- форrrl,с с}lсге\{\, та затвердхtуе процедури внутрiшнього забезпечення якостi освiти,
iз-,.l-.чеllа ci.lcTe}l\ га .ltexaHiзllpl забезгtечення акадеr,tiчноi.чоброчесностi:

- визнача€ tl;raH роботи Закладу освiти та педагогiчне навантаження fiеДагогiчних
*p*;liBHиKiB;

- затверджуе заходи щодо змiцнення здоров'я лiтей;
_ затверджус щорiчний план пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних прачiвникiв;

- визнача€ I]L]rtxIl сlliвпраui Зак-тадl,освiти з сi.-I'€ю:
- }-хваjtю(,рltrit-Ё{н5I tцодо вiJзначення. \Iopalb}{ol,o та r,tатерiачьного заОХОЧеННЯ

:рачiвникiв Заклад1, освiти та iнших учасникiв освiтнього rтроцес},:

- розглядас питання шодо вiдповiдацьностi прачiвникiв Зак-цаду освiти та iншиХ

зчэсникiв освiтнього процесу за невиконання ниь{и своТх обов'язкiв;
- j{ac ýраво iнiцiювати проведення позапланового iнститучiйЕого аудиту Закладу освiти

тв ýроведення гро}{адськоТ акред}Iтацii закладу;
- розг_,lяjlас, iншri прIтання. вiднесенi закоЕом та}аба нOрмативниL{и документами ЗаклаДУ

;* il повнова}Iiе}{ь.
Рiшення педагогiчноi рали Закладу освiти вводяться в дiю рiшеннями директора.
Робота педагогiчноi рали плануеться довiльно вiдповiдно до потреб ЗакладУ освiти,
Кiлькiсть засiдань становить 4 рази на piK,
4. Вишiиь,t колегiа.цьним органом гроil{адського саI!,{оврядування Зак_lrаду освiти с

зага_тьнi збсри кохективу закладу та батькiв або осiб, якi iх заплiнюють, якi скликаю"ься не

ri:ше одного разl,на piK.
Кiлькiсть },.tасникiв загальн}lх зборiв вiл прашiвникiв закладу освiти - 70уо, батькiв *

j0%.
Терлсiн tx повноваження становить один piK.

рiшення загаlьних зборiв прийь{аються fiростOю бiльшiстю голосiв вiд зага-тьнот

кiлькостi присутнiх.
Зага"цьнi збори:
- обираю,гь paJ}' Зак:lа:з' освiти. i] ч:rенiв i го:tов1,' встановлюютЬ термiни ii

повноважень;
- заслуховують звl,г!1

освiти та дають t,lцiнк1,

вiдкритого го"qOс},вання :

- розгjтядак)ть пI,1тання ocBiTHboT. методтчноi та фiнансово-госЕоларськоi дiялъностi
Заклаху освiти;

- затверд)li}.ютЬ ocl{gBHi напрялtИ вдосконаrIення роботи i розвитку Закладу освiти.

5. У перiоД lrti;K зага_тЬнимИ збораr,rИ \{оже дiятИ рада Закладу освiти.
Кiлъкiсть засi.лань ради визначаеться за потребою,
засiдання радлi Заклалу освiти с правомiрним. якщо в ньоL{у бере участь не менше двох

третиН ii ч;тенiВ {прачiвниКи закjlадl'освiти. батьки. засновниКи) спонсори та iншi).- 
Рада Зак:zr-rз gcBiтpI органiзову€ виконання рiшень загаiьних зборiв, розглrIда€ питання

по:liпшеtсня \.\iO}J :1_,lя здоб},ття дошкi-rьноТ освj,rи. ,зrtiцнення rtатерiатьно-технiчноi бази,

lIоповЕенНя й влtкорИсtаннЯ бюджетУ Зак-тадУ освiти. BHoc}tTb пропозиttii щодо tvtорапьного i

лrатерiального заохOчення учасникiв навчатьно-виховного процесу, погоджус змiст i форми

роботи з педагогiчнот освiти батъкiв або осiб, якi iх замiнюють.
6. У Закладi освiти може дiяти пiклувальна рада - орган самоврядУвання, якиЙ

формусться з пре.lсrавникiв органiв виконавчоi вlадI-{- пi.rпрltсrяств. установ- навчацъних

*опuдiu. органi;lаiti}-I. 0креý,II{х гро\tадян ,] }leToк) ,}аjlYчення гро}{а,]ськостi до вирiшення

проб:rеrt ocBiltt- забg]iIe.teHHя сflриятливих y}toB ес}ективвоi робо,гll дошкi-rьного зак-l],- 
"

, дliректора Зак_лаl_ч освiти з питань статутноi дiяльностi Закладу

l--lого професiЁiно-педагогiчноi дiяльностi шхяхом таемного або
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',;_"+--" ..*:.;-_l pl}.tff (з,ск"lrадi 7 осiб) створюеться за рiшеýням зага,,1ьних зборiв або ради
.. _. ]::сr;;l пiк-,l\,ватьноi радлr обrlраtогься па заIаLlьнtтх зборах Зак.,rаду ocBiT,lt i

lфщ :*"1ё;\-*ання на iT засiданнi з числа членiв пiклувачьноi рали. Кiлъкiоть заоiдань

1$' й:ъ;я i:. :ошi_-tьнiстю. але. як тrравило, ýе менше нiж чотири рази на piK.
jiý;lt,,: вн ; : лt I {,] ilв.Jaнняr,tи пiклува;lьнсi рали с :

* ;::}Iр:i..1я -i (ll]I,aHa\1I{ виконавчо1 в"lадI{. r11.]при€ь{ствами. устаЁовами, органrзацlями,
,]l.gЕщы::э.*iil,iii ]gý_lit_lallt{. окрем!rми гроl{адя}Iа\Iрt- спря\Iована на по:riпшення у!{ов утримання

"щт1* , j**lэr,i освiти:
,,',,' - ;;эрЕ_5rfiня змiцненню матерiавьяо,технiчноi, культурно-спортивноi, корекцiЙно-
:,,жfrtr&эgl вдпьноТ. лiкувально-оздорOвчоi бази Заклаяу освiти; сприяння залу{енню
,, ;Kвi*eTr.,}*}ix .]]*iepe_l ф i нансуван ня Закладу о свiти :

;I.}}{яяня ilрганiзачii та проведенню заходiв- спрямованих на охороЕу }киття та
i; 1 чJLi];{кiв ilcBi t,нього процес\,:
.:рганiзаltiя *Iозвiл:rя та оздоров-:Iення дiтеi,i та працiвникiв Закладу освiти;

- ; lil\t\,.lювання творчоi прачi педагогiчнлtх праuiвникiв;
всебiчне злriцнення зв'язкiв мiж ролинами дiтей та Закладом освiти;

* *ýlрияння соцlаJIьно-правовому захисту учасникlв освlтнього процесу.

IX. МАИНО ЗАКЛАДУ ОСВIТИ

i. }1айно Зак,lrа;у освiти станов"цять ocHoBHi фон.rи. а також iншi цiнностi, BapTicTb та
,.:, :Fi-KT},pa яких вiдображастъся у балансi;

?. Майно Заклалу освiти с ком}напьною власнiстю i на"теrкить йому на fiравах
irератIIвного 1,прав;tiння;j. Матерiатьно-технiчна база Заклалу освiти вк--Iюча€ булiвлi, споруди, земельну
:iэянкr,л KоM},HiKaitiT. iHBeHTap. обладнання. iHrrri ntaTepianbHi цiнаостi, BapTicTb яких
зr:*бражено _v бапансi Заклалу освiти.

4. Вилtоги до :,rатерiачьно-технiчноi бази Зак:iаду ocBiTpt визначаються вiдповiдними
,I1,_:iBe"TbHlrL{и та санiтарно-гiгiснiчними норма},1и i правилами, а також Типовим перелiком
*ýов'язкового обладнання Закладу освiти, навчаJIьно*Еаочних посiбникiв, iграшок,
н &вчатьЁо*методичн оТ, художньоi та iншоi лiтерат,чри.

5, Б_чдiвлi- спор},ди, устаткування та iнше майно, що належить до 0сновних засобiв
зак-rlаду освiти. не ýlOже бтти прелметоь{ застави. на нього не мох{е бути накладене
aтягнення;

6. об'скти та майно Заклалу освiти не пiдлягас приватизацii чи використанню не за
ocBiTHiM призначення},1.

7, Збитки. завданi Заклалу освiти, в рез)r.аьтатi порушення йайнових прав, громадянаil{и.
rоридичнип,lи особаrtи i :ержавниN{и органам!{. вi_rшкодовуються закладовi за рiшенням суду.

8, Засновнttк з:iйснюс KoнTpojlb за ефективнiстю використання та зберея<ення
закрiпленого за Зак.rа]оrt ocBiTll ко}1\,наJьнOго rtайна- правомочiлiстю дiй стосовн0
KoMyHa,.lbHoi власностi та веденням фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до
чиЕЕого законодавства:

Х. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЪ ЗАКЛАДУ ОСВIТИ

1. Фiнагiс,.ltз.)-ii}спо.]арська дiя,тьнiсть Зак"rаlу освiти здiйснюс,ться вiдповiдно до
Законiв YKpaiHlr KI lpo ocBiTy>, кПро лошкiльну ocBiTy>. iнших законодавчих та нор]чIативн0-
цравових aKTiB.

2. Утримання та розвиток матерiально-технiчноi бази Закладу освiти фiнансlтоться за

рахунок коштiв Засновника,
З, ýхсерелаrrи фiнансуванЕя Заклалу освiти € кошти:
- засновни ка. r ;lозмiрi- лерелбачено}.I\. норl{ативаrtи фiнансування;



- бaTbliiii :tбti trсiб. якi ix :]аilliнюlоть:
- ]0бIl(.'вi I},iii l,.,,i,сJlIв\,ванllя i цi,rьовi }знескt1 dliзttчtlttх |K-.,1lttllt.ttlltx осiб:
- п-lата зz1 Hit-lalii]ri ocBlTHix Tit iншttх пос:l\,г tзiJtttlBi:lHtl Jo \.K-la;{eнlix .Iоговорiв.]. Зак.rа_r tlr-,Bi i tt tii ПtJГ()l)IiСrtняrI iз засllовll]lIiU\f \IJ( ПРаВ():
- ;liltт.lбаватII_ о1]сHJ\-BaTit необхiJне liort1, об,ла.]наFIня та iнiпе }la}'iнo:
- oT1]}l,\I\вчfIt1 .]t)l]()litlгr Bi.,l пi-]пlэ;tсrtств- \,станов. органiзацiir або (liзичнлtх осiб:
- ],1illJilгI1 i] i)llci1 tr пi,lllltitлсt]i{я. спо}}\:tt" об, Iа_lна}Iня }op}{:{i,lLlHI.Iu та dliзлtчнт1rr особалт

_,-lri i]]]t]Ba.t;iicit]i}1 trcHiiHbtli'_tiя.tbr;oc;iзl;_rно iз з;,tl,tlttоj]а]]сгво}1.
_-i. ('tarItcjlilit]i.l liзiltliсгь cP.8_1-;t ilprl Jill.tbHictt, Зait,-T:t..l),tlcBirl.r з..(iiiснкlсlься вiдгlовiднtl

_io заiiоFIоJавс rва.
6. Порялок вL-_lенF{я дi;товоJства i бl-хгаrтерського облiку в Закладi освiти

tsi]iзначасться законодавство}I, HOp}laTtlBHo-пpaBoBI{\1lI актаllи MiHicTepcTBa ocBiTpr i HayKlt
!'KpaTHll.

За рiшIt-tlгlяr; ii}c}l0i]HliK;l бr хга-tтс,рсьttlтt-t i_iб,litt з_riiiсtiкit, ться carIocTir-tHcl Зак,ltадоrt
t]c вi'гII.

7. Зltt,.lii i tl,-j;.]i] C.l\1t}cliiitrii ijii]j]i_itlii{ llt)1]lеб\ r rta,Tepiar-lbIilix рес)-рсах i продr.ктах
\арч),ванrrя" o-1cp;ti\c Тх rtалоговiрнlt.ч ocHL)B?tx- зti_]нtl з Hop}IaIIlт" в].lзначениrrи \4оЗ Украiни.

8, Штатнi ро,]пrIс!1 Зак,llадl ocBiTtt зt}тверJ}Ii}к)Iься ;]!rpe'Topo}{ за погодження}I зr,правлiння ocBi,rl.l. ltо.,tодi та спорт\, о,lеrtсандlliliсьltоi l,ricbKoi рuдп, *u ocHoBi Типових
mTaTHIix HoprraTl.TBi в з ак-rадi в дошtкi,lьноi ti с в i Tt l,

9, Фiнаl+сr liзil . l i rl;bH icтb Зак.lа]r t)cBi Tli спl)r1\l(]i]аIIа:
- H,t с1 l]()i]c]ijiii { Lii]i(iГ() фон:r вIl1зtlбнtiчtlttl i сtlтtiа-lьFlогL) }]r.l]BI.tTti\:
- на фоl;rtr ]]liiillя r..1jl]IOI0 dlсlirд1 ()1]_1aIll tt1l;.rtti:
- створення tiloH:1 riaTepia.rbHlrx i прrIрiвFlянI.iх _]о Htlx зalpal,
10, Заробiтна п--tата працiвнлlкiв Зак_lа.lr, ocBiTrl за"]е)Ii].Iть вi.ц навантаження.

}'становлtо€тьсr{ за рL-з\:_lьтатаtI!I атестацii У вiдповiлtqостi з сдilt{Oю тарлrфною сiтttою оплат}1
ilрацi працiвнlткiв бю]хtетнirх \,станов. Питання ,про наjIбавкт-t i 

- 
доп,rатIл вlтрiпll,сться

:{I{peкTopo\1 зit ]I(lI,|)_1/iс}ltlя_\i з профспi_rкоt]l{l1 tiоllit..'t-Olt.
11, '3ilK,ra_t .}Cl,ijli] rзi tiLi''iзi_lilt) _-l() c1.6i гr.б Закtltl\ }rT,paiHlt KlIpo t-lcBir.\,,, }la€ пl]аво за

Dахунок l]-ltiСt{li\ {iit_j_\L,i.i/iietib та iгlшttх _(il\e]]c_l. нс забоllt,lненrtх закоriодавство}{.
встановjIюВаТII Le;]i]Iori.lHtlrt працiвгllтка}{ ft]Il.-la].}l. на_]бавкli. tlperlii та iншi вI{ди заохоtIеI.iь.

12, ПраuiвнIll(а}{ Зак_litдl'освiтlt за pax},Hоii ij_]ilcl{Ilx HaJ\OJжeltb вiдповiдно до Закон1,
Украiни кПро ocBiтVll 119;1;9 на:]аватIIся uат,ерiа_:tълtа дOпо\Iога .д,]я влtрiшенt*я соцiа-льно-
Iоб},товi{Х l]tI1,1lHb. \'\ttl]]II г{а_li]л]нЯ TaKoi fопо}l(Jt I] lJ}'ЗНtlrlаl{_).гьсrI Ko_leKTIIBllLI\{ Jоговоро\I.

\i iit )i i 1 РО,ТЪ З.\ ;]IЯ_-lЬltI(' I t{] ЗАК,]1.\Д\,. OCt]lTI-1

1. /{ep;t;aBHltii lrirг--;я: {KoHTpo-ib) за Jiя:lьнiстtо .]ак-rадr, ocBiTlT здiliснюr:ться вiдповiдно
-]о Заt оiIr, }'Kp;titttt ,,{iгal tlct]iTr'," lHcT,t,rTt,цit-,IHиti а},дит вIi_.lюча€ п.]анову перевiрк1,
Jотри}rання "riцегlзit:il]Ilх \ \;tlB" iлtс-гiттr,цiliнlrт1 аr,.]rtт \lоже б1 r.и прове.lенлlйт за iнiцiативоrо
JltcttoBHttt;a" llllrLl\ j()I\i,_ ]tr'.,i'. i_i-;,Htliil ir:)j аН\ \ гIllitl1. Iittttя абt, iliK,lr iзit.tbl]()T раJи Заrt_rа_л1
;lcBiT,1,I Y i]IIIIi.l lKir\. iici-.c,iбai.,l.;;;i\ riiiЁ}ill}i зLiTi()H().{ilBcl.L]o\i.

2. Заклад освi.ги пi:поря.:{кованлiй
Олександрiйськоi llicbKoi раtrи,

t i-it-]зtзi,глtttl',i \tlpitB,,tlHllTtl ocBil 1,1. ltо,rодi та спорт\l

з. Змiст" форlrll. перiоличнiсть KoнTponio" не пов'язаного з ocBiTHi]\.{ процесом,
встановлюсться ','прав:iнняrt освiти. лtолодi та cпopT}l Олександрiйськоi l,ticbkoi ради згiдно з
ч}.Iнним законоJавство}{.

4. KoHTpcl,]b ja iHmlTrtIT сторона\,!и дiя_tьгtt_lстi Зак-лалу освiти здiйснюс державна
фiска;ьна с:l1,хtба. кi,}н-гро-lьНо-ревiзiйнi органи вi.lrtовiдно .fo чинного законOдавства.

5, Гро*lадськиli нагляд {контроль) у системi дошкiльноi освiти здiйснюсться счб'ектами
fромадського нагпяду (контрояrо).

6. Безпосередньо в Закладi освiти гро}lадськиЙ нагляд (контроль) Iuоже fiроводитися
вi{ключно з дозвол},директора Зак-lаду освiти, Kpi:ot випалкiв. встановлених закоЕодавством,

ж



7. KoHrp.,.:,.
обсягу Jcmыi,]i,,,.',
олександрi l"lc ьк., :' ., 

:

1. Ь{iжнар., -;,.
}rKpaiI,t;l ] ,:.
}Ii;KHa1l1,__-.

}'-краiгil:.

fiepкaBll -

._,,:it\{анFlяrt Закладоr.r освiти державних виiIог щодо змiсту. рiвня li
" . зiтll з-fiЁrснюсться },прав_тiнняrr освiти. rrолодi ,u 

' '.nopr},
,.r:,-: }Э_]It,

Закон1,
TaKo]{t

Ра:ою
2.

XIj. }II/LН_.\РОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

-_ la::..-,.5lTHIiцTB0 1,cиcTerti iошкiльноТ освiти здiйснюеться вiдповiдно до..._'. jlpo J,ошкi-rьнr. ocBiTylr. iнших нор}Iативно-цравових aKTiB, а_ -.,r,,:,iв }ыlliiiнIl- згоJi1 на обов'я.зковiсгi яких надана Верковною

.:], ,-:....::;jPi-t_]HO\Il, спiврсlбiтнIlцrв\. r cttcTerli -tomKi;ibHoi ocBiTpt.

xili з j liluвiддльнIсть у сФЕрI дошкшьноI освiти

,.,.*',*] -I:o::'o:1""' '",':'.]i_::BjTrt, 
шо виннi }, пор},шеннi законодавства про дошкiJьну

'L5ll,\ ' tlEL-\ l Ь ij, ,' ,', "*,;'i;CTb \ ПоLrяJк}- ВсТаноВ-lенtl.u1' Законаrttt }rKpaiHll.:' L{ýBItKi,l,_"" ' 1-:ý"lilJO\I ucBiT;t --tiцензiiтнirх },}loB }{оже бl,ти пiдставою дляIlL-,зба8,1ен]lя floi'r,, ,_--:,.,';: iiii прова-Iiкення освiтньоi:iя:rъностi \, сферi до-кirr"ноi освiти.

xI\,. лIквIд_{цш. рЕоргАнIзАцш тд пЕрЕtlроФIлювАннll здклдду освIти
i, Рiuiення rl" ,,jхвi-аiriЮ" реорганiзацiю чи тrерепрофiлюваЕня {зrriну типу) зак.;IадуL}cBiTiI :]ili{;"i}i|iLi,i,.; J_:.-i!,B_LilIKt)}I вl:rювiдно:о -riкlчог1r ,JаконоJавства }rкраiни.

:- :'-:::"'ilя 
,,],t,з,1,,;llьсЯ ,riквi:ацil'lною кtэrяiсiскl. гIрl.iзначено}o рiшенняr,l Засновrlнка..i \ tJtlita,lt\ii\ _IitiBljiii_j1: ]а рlшення}I госпоJарсь}iого c},J}. - _riквi-iацirlною коrtiсiсю.прrr="u"***ю цllrt t}рганс}\{. 

t/r'r^ 1U!lrL/JdPLbl\Uit' U}J}' - --]1КВl-{аЦlИНОЮ KOtItCiCЮ.

3. З rtorleнT}, прIlзначеЕня ;liквi:ацiйноi KorriciT до Hei пsреходяТь повноваження з
управлiння cпpaBa}lll Зак-rа-]1, ocBiT'', Лiквiдацiйна коrtiсiя скrада€ бацацс i подае йогоЗасновнriц.,

4, У разi i]СirI-а,Iсtнiзiiцii права та зобов'язання
правL]t{acT\ trн и кi в- ij, l tнаtlc1]iI х ЗасновнtIкоrl.

ЗаклаJ1, освiти переходять до

5, ГIри ;liKBi:aпii i реорганiзацii Зак_lа:1, ocBir1.1 звi-тьнениrt працiвника}l гаранту€ться
до.fер;.кання ix прав та iHTepeciB згiдно з трудови}I законодавство]vIУкраiни.

6, }'резi ,liквi:ацiТ Зак-та.l1'освiти вивi;lьненi примiщенп" u"пор"стовуються виключýодля роботи з -:iTbult. \,Iаfiно, яке е коýlуЕа;ьною власнiстю 1зелiельнi дiлянки, бl,лiвлi,спор},дI1. об-lа:нirнНя- тощо). прlт:баннЯ чи вiдокре}I"r]ення я}(ого призначеЕе дпя злобуття
ДiТЬrtИ ДОШКi-:Ь;lttТ trcBi,li. 

",,порr,.rовусться 
вик_ lючно о"-r" po j"rr, 

= 
;;;;.

7, Зак,];: t,lсtsiгli BBaztal rъся -:iKBi.]oBaHit1I або реоргапirо"а*ur, з }Io}IeHTy внесення про
це зап}Iс1,. :о С:lтного Jер]fiавного ре€стр\,,

_ 8. У ;-rазi irеорганiзацiТ ч1,1 ,-liKBi:a,rii Зu*ru;5, освiти Заснов*tик зобов.язаний забезпечитизДобувачаr, L]cB;l,]1 _uохt;rивiстъ npo.]овjк*"nu aлоЬl.ття дошкiльноi ocBiTtl.9, Зuiн;: l,a -:Iоповнення .lo CTaTr-Ty ,unr*:.u освi,глt затверýri},ються виконавчи},
KortiTeTort r;icbitrri'рit_iи вiдповi:но _]0 затверJ]кенOг(} розпо:i,:r},повI]оваiýеfiь.


