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І. Загальні положення. 

1.l.ДошкільниЙ навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого 1Ипу 

«ЗірОЧка» Броварської міської ради Київської області, скорочена назва ДНЗ 

«ЗіроЧка» (далі - дошкільний заклад), створеного на підставі рішення 

виконавчого юміте1)' Броварської міської ради народних депутатів від 25 
вересня 1961року,И268 ієпраоонаС1)'ПНИЮМДНЗ И21 «Зірочка». 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) юмбінованого 1Ипу для 

дітей віком від 2 до 6(7) років, до складу яюго &Ходять Il'упи загальноro 
розвитку, спеціальні (логоп~ичнО, різновікові та Il'упи КОРОТКО1ривалого 

перебування. 

12. Юридична адреса ДНЗ: 07400, Київська обл., місто Бровари, вулиця 
Кірова, 3, Te��.4-03-34. 

1 33аЮІад є бюджетною устаноюю юмунальної власності терИlОріальної 
Il'омади міста Бровари, від імені якої ВИС1)'пає Броварська міська рада. 

1.4. ~шкільний заклад безпосередньо підпор~кований управлінню 
освіrn Броварської міської ради, яке ЯВJIяється головним розпор~ниюм 
коштів, відповідає за його матеріально-технічне зюезпечення, надає необхідні 

будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує будівництю і ремонт 

приміщень, іХ ГОСПОДЩJське обслуговування, харчування та медичне 

обслугову вання дітей. 

15. Д:>шкільний заклад в сюlИ діяльності керується КОНС1И1)'цією 
Уlq)аіНи, Заюнами УllpаіНи «Про осві1)'», «Про дошкільну осві1)'», іншими 

законодавчими актами, актами Президента Уlq)аіНи, Кабіне1)' МініС1рів, 

наказами Міністерства освіrn і науки, молоді та спор1)', інших цен1Ральних 
органів виюнавчої ВJIади, рішеннями місцевих органів виюнавчої влади та 

органів місцевого самовр~ування, Положенням про дошкільний навчальний 

заклад, затвердженим Постанооою Кабіне1)' МініС1рів УкраіНи від 12.03 2003 
р. И2 305,даним ста1)'lОм. 

Дошкільний заЮІад є юридичною особою, має печатку та штампи 

встановленого зразка, може маrn рахунки в органах Державного 

казн ач ей ства, б ан ках. 

1.6. Головною метою дошкільного заЮІаду є реалізація права диmни на 
здобутгя дошкільної освіrn, задоюлення ПО1реб громадян у нагл~і, догшщі та 

оздоровленні дітей, стюрення умов для іХ фізичного, розумоюго і ДУХОІІІОГО 

розвитку, виховання національної свідомості, іcmричної пам' яті, любові до 

Уlq)аіНи у дітей всіх національностей, які навчаються у дошкільному заЮІаді, 
формування у диrnни дошкільного віку моральних норм, нюутгя нею 

ЖИ17ЄЮГО соціального досвіду, надання методичної і юнсультаційноїдопоmrn 

сім' ям, залучення батьків до процесу виховання та навчання ДИ1Ини, 
зwезпечення різнобічного розвитку диrnни дошкільного віку відповідно до ії 

задатків, нахилів, здюностей, індивідуальних, психічних та фізичних 

особлиюстей, КУЛЬ1)'рних ПОlpеб, провадження експериментальної та 
інноваційноїдіяльності. 

1.7. Діяльність дошкільного ЗаЮІа,цу направлена на реалізацію ОQІОІІІИХ 

заццань дошкільної освіПf: збереження та зміцнення фізичного і психічного 
здоров' я дітей; формування іХ особиcmст~ розвиroк творчих здюностеА ОТСІ. о 



3 
нахилів; забезпечення ооціапьної адаптації та гоroвності проДовжуваm осві1)', 

виконання вимог Базоюг0 юмпонента дошкmьної освіти, надання батькам і 

дітям додаткових освіrnіх поспуг, здійснення ооціапьно-п~aroгічного 

шnрона1)' сім'ї. 

1.8. Дошкmьний заЮІад самостійно приймає рішення і здійснює діял ьність 
в межах юмпетенції, передбаченої чинним законодавством Заюном УlqJаїни 

«Про осві1)'», Законом У1<раііш «Про дошкinьну осві1)'», Положенням та даним 

ста1)'roм. 

ДJшкinьний заЮ1ад створює базу пероонапьних даних дітей та 

працівників, здійснює ·ІХ обробку відповідно до Закону УlqJаїни «Про захист 

пероонапьних даних». 

1.9. Дошкmьний заЮ1ад несе відповідапьність перед оообою, 

су сп іл ьство м і дер жаоо юза: 

- забезпечення рівня дошкinьноїосвіm, визначених Заюном УlqJаїни «Про 
дошкільну осві1)'»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до ії 

зміС1)' , рівн Я та об сягу ; 
- ДО1римання фінансооої дисциrшіни та збереження матеріапьно-технічної 

бази. 

1.1 о. Взаємовідносини між до шкіл ьним заЮ1адом з юридичними і 

фізичними особами визначаються угодами, що у Ю1аден і між ними. 

11. КомnлеК1Ування ДОIІІКЇЛЬноro заЮІаду 
2.1. Д>шкmьний заЮ1ад розрахований на 114 місць. 
22. Дошкinьний заЮ1ад має одновікові та різновіmві групи. 

23. У дошкinьному закладі функціонують групи загапьного розвитку та 

спеціапьні (логоп~ичнQ. 

2.4. В дошкinьному заЮ1аді діють групи з 1030 та 12 годинним 

перебуванням дітей. Дошкinьний заКлад має групи денного перебування та 
чергові групи. 

2j. Наповнюваність груп становить: 

В групах загального розвитку: 

від 2 до 3 років - до 15 осіб; 
від З до 6(7) років - до 20 осіб; 
phHoBimвa група - до 15 осіб. 
логопедична група - до 12 осіб. 
2.6. Прийом дітей до дошкільного заЮ1аду у групи загального розвитку 

:щійснюється завідуючим на підставі заяви багьків або осіб, що іХ замінюють, з 
приклцданням наступних документів: 

- медичну до від ку про стан :щоро в' я дитини; 

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне 01ОЧення; 

- копія свідоцтва про народження дитини. 
2.7. Під час прийому дітей до дошкільного закладу, його завідувач 

зобовязаний ознайомити багьків ооо осіб, які іХ замінюють, із СТа1У1Ом 
закладу, іншими документами, що регламеН1)'ютьдіяльністьданого закладу. 

2.8. Д>шкільний заЮІЦД веде в устано вл енному порядку облік дітей, які в 

нюму виховуються та навчаються. 

29. За дитиною зберігається місце в· дошкільному заклцді у "'Разі ії 
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хоороби, Ю1раншну, перебування у лікувanьній установі, санаторії, на ча, 

відпустки батьків або осіб, які іХ замінюють, а таюжу лї'rnій період - 75 дніl 
(не залежно від періоду відпустки ). 

2.10. Відрахування дітей з дошкirIьного заЮ1ЗДУ здійснюються на підставі 
медичного висновку про стан здоров' я ДИ1Ини; за бажанням батьків, або осіб, 

які ·ІХ замінюють; коли ДИ1Ина не відвідує заЮ1ЗД без поважних причин бinьше 

доох місяц ів; у разі не внесення пл am за х арчу вання протягом доох місяців без 
поважних причин. 

2.11. Переведення дітей з однієї групи до іншої, формування 
нооостоорених груп здійснюcrься наприкінці о:щоровчого періоду (кінець 

серпня). 

2.12. Ад мін іС1р ація дошкіпьноro заЮ1ЗДУ зобов' язана пись~1Ю 

повідОМИШ батьків про відрахування дишни не менш як за 10 календарних 
днів. 

Зюороняcrься безпідставне відрахування ДИ1Ини з дошкільного заЮ1ЗДУ. 
2.13. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї 

з метою забезпечення умов ДІ1я здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, 

але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної допомоги 
сім'ї. 

2.14. Діти, які перебувають у дошкільному закладі за короткотривалим 

режимом чи під медико-педагогічним патронатом, зараховуються до основного 
складу. 

ІІІ. Режим робо1И дowкiТIЬHOro закладу 

3.1. Дошкільний заЮlЗД має: 

- п' Я1J.fденний робочий ШЖZl.СНЬ; 

- вихіднідні: субота, н~irIя, святюві; 
- щоденний графік робо1И - З 730 до 18.00; 
- чергова група з 07.00 до 0730 та 18.00 до 19.00. 
32. За бажанням батьків юо осіб, які іХ замінюють, за погодженням з 

управлінням OCBim у дошкільному ЗaЮJзді може змїНЮБа1Ись режим робош, 
який передбачає організацію юротmтривалого перебування дrreй за" 

погодженням з управліннямосвіm. 

IV. Органnaція навчалыювнховІюго процесу 
4.1. Навчальний рік в дошкільному ЗаІОІЗДЇ починаєгься 01 БереаІЯ і 

закінчуєrься 31 травня Нас1)'пного року, аО:ЩОРОIJIИЙ перюд - з 01черmя по 31 
серпня. 

42. Дошкільний навчальний заЮ1ЗД здійснює соою діяльність відповідно 
до річного плану робо1И, який СЮ1здається на навчальний рік і ОЗДОРОIRИЙ 

перюд, схвалюється педaroгічНОЮ рццою, затверд~ється завідуючим заЮІаду 

та поroд~ється з відповідним органом управління ocвim та відповідною 
устанооою державної санітарно-епідеміологічної слуЖ5и. 

43. Ilлан робо1И дошкільного заюнщу схвалюється педaroгічною рццою 

ЗаЮІаду, затверд~єгься kq)івниюм заЮ1СЩУ і поroд~ється з управлінням 
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освітою Броварської міськоїради. 

4.4. У дошкільному закладі визначена украii-lська мова навчання та 

виховання дітей. 

4.5 ДJшкільний заЮ1ад працює за програмою розвитку та виховання ди1ИНИ 
раннього віку «Зернятко», Базовою програмою розвитку дитини дошкільного 
віку <61 у Світі» затверджених Міністерством осві1И і науки, молоді та спор1)' 

України, Базовим компонентом дошкільної осві1И (державний 

стзндарт),прогрw.юю розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

стар 1) та навчапьно-методичними посібниками відповідно до «Типоюго 

перerIіку обов'язкового обладнання навчапьно-шючних посібників та іграшок в 

,цнЗ», затвердженого Міністерством освіти і нау ки Укра'ІНИ від 11.092002 р. N!! 
509. 

4.6. ЗаЮ1ад може організовувати освітній процес за одним чи кільmма 
пріоритетними напрямками ( художньо-естетичний, ФізкулЬ1УРНО-ОЗДОРОВЧИЙ, 
музичний, ryманітарний, mрекційний тощо). 

4.7. Дошкіл ьний заклад може додава1И дощrrко ві освітні поCJlУГИ, які не 
визначені Державною базооою програмою, лише на основі угоди між батьками 

та дошкільним заЮ1 адо м у межах гранично ДОПУС1Имого навантаження ди1ИНИ, 

визначеного Міністерстоом освіти і науки, молоді та спор1)' YJqJaii-lи разом з 

Міністерством охорони здоров' я УJqJаїни, а саме: ІУртюва робота спрямована 

на розвиток індивідуапьних здібностей вихованців відповідно до запи1)' і 

потреб батьків. 

4.8. У дошкільному заЮ1адіобов'язmоо до виmнанняЗаmн У JqJаіНи «Про 
дошкільну осві1)'» в Час1Ині охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного 
віку. 

V. Органпація харчування в дошкільному закладі 
5.1. Пормок забезпечення продуктами харчування визначається 

управлінням осві1И, наоснові закупіВerIЬНИХ угод з lОргівельними організаціями, 

що несуть відповідальність за якість продуктів харчування. 
52. Дошкільний заклад зооезпечує збап ан со ване З-ох разове харчування 

дітей, необхідне для їх нормапl>lЮГО роС1)' і розвитку із дотриманням 
шпурапьного нооору продуктів, визначених Міністерстоом охорони здоров'я 

УJqJаіНи aIinbНO з Міністерством освіти і науки, молоді та аІОр1)' УIq>аіНи за 

погодженням з Мінфіном У Iq>аіНи. 

53. Харчування дітей, які перебувають у дошкільному заЮ1зді менше 
шecm годин, його форми і Iq>aтнiCТb визначаються за до мо WI ен іС1Ю з батьками 

ооо особами, що їх замінюють. 

5.4. Контроль за орган ізац ією та якіС1Ю харчування, вітамінізацією страв, 
смаювими яюстями їжі, санітарним станом х~чоблоку, правильніС1Ю 
зберігання, дотриманням термінів реапізацїі продуктів ПОЮl3Дaєfься на 

м(щичних працівників та завідуючого дошкinьного закладу. 

VI. ОрганЬація медичноro обслуroвування в дошкільному закладі 
6.1. М(щичне оБCJl)'ГОВУвання дітей у дошкinьному заЮlзді :щійаІЮЄГЬСЯ 

~'Ha безоплатній ОаІові штатними м(Щичними працівниками та лікарем фinіапу 

,дитячоїполіЮІініки'міста Бровари Київсьюї області, і передбачає проmщеннJl 
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обов'язкових медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, 

проведення профілакrnчних щеплень згідно з календарем щеплень, 

нздання невідюнщної медичної допомоги на до госпітальному етап 4 
організацію заходів дrIЯ госпіталізації (у разі показань) та ін<tюрмування про це 

батьків або осіб, які іХ замінюють. 

Медичні оrnми про юдяться вузькими спеціалістами управління 
охорони здоров'я згідно графіків, затверджених головним лікарем дитячої 

поліЮlініки, та погоджених з управлінням освіlИ місы<Dради •. 
62. до основних обов'язків медичних працівників дошкільного 

закладу належать: моніторинг стану здоров'я, фізичного та нерюво

психічного розвитку ДІтеи, наданНЯ їм невідЮlЗДНОЇ медичної допомоги; 

організація і проведення мt=Щичних оглмів, у тому числі поглиблених, 

профілактичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка іХ ефективності; 

здійснення КОН1ролю за організацією та якіС1Ю хЩ>чуванНЯ, ДО1римання 

раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального 
навантаження; медичний I<DН1рОЛЬ за виконанням санітарно-гігієнічного та 

проmепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької робо1И 
серt=Щ дітей, батьків або осіб, які іХ замінюють, та працівників заклацу. 

63. д>шкільний заЮlад надає приміщення і забезпечує НaJ1ежні умови дrIЯ 

робо1И м~ичного персоналу та проведенНЯ лікувально - профілакrnчних 
заходів. 

6.4. КоН1роль за медичним обслуговуванням здійснюється завідуючим 
дошкільного заЮlаду, головним лікарем Броварської цен1ральної районної 

лікарні тауправлінням освіlИ місыcDради •. 

VII. "Учасники навчально-виховноro процесу: 
7.1. УчаСниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: 
-дhидошкільного віку; 

- завіду вач заЮl аду ; 
- ВИХОваІ'enь-методист; 

- ВИХОваІ'enі; 
- вчитель-логопед; 

- прaкrnчний психолог; 

- iнC1pyкrop з ФізКУЛЬ1Ури; 
- музичний керівник; 

- керівниІСИ rypТКЇB; 
- медичні працівники; 

- помічниm виховarenів; 
- багьІСИ ооо особи, які іХ замінюють. 
72. Форми морального і матеріального зоохочення учасників навчально

вихоаюго процесу: 

- преміювання; 
- граМ)1И управління освіlИ, головного управління освіlИ Haym, 

Міністерстваосвіш і нау ІСИ, )Юлоді та спор1)' У Iq>аїни; 

- ПОДЯІСИ київсыcDї облааюї ради, почесні граи>1И: київсы<Dї облааlO] 
державної ад мін іС1рацїі та місьшго голови; 
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- почесний знак «8ідмінникосвіти України»; 
- державні нагороди. 
73. Правадиmниу сферідошкільноїосвіm: 

- безпечні та нешкідливі для здоров' я умови У1римання, розвитку, 
виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що замає шюди 

їіздоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

диmни, а також фізичного та психічного насильства, приниження ії гідності; 

- здоровий спосіб жипя. 
7.4. На по~у шщагогічного працівника дошкільного зающцу 

призначається особа з високими lЮратІьними якостями, яка має відповідну 

педагогічну осві1У з освіmю квaтrіфікаційним рівнем магістра, спеціатІіста, 

бакалавра, lЮлодшого cnеціатІіста ( до введення в дію Закону УIq)аіНи <<Про 
осві1)'» вищу ооо сер(Щню спеціатІЬНУ осві1У), а також стан здоров'я яких 
дозюляє ви юну вати професійні обов' язки. 

75. Трудові відносини реryлюються заюнодавством УIq)аіНи про працю, 

Законами УIq)аїни «Про осві1У», «Про дошкільну осві1)'», іншими нормспивно
праювими актами, прийнЯ1ИМИ відповідно до них, правилами ВНУ1рїШнюго 

1рудоюго розпорjЩК)'. 

7.6. Пєщагогічні працівники: виховатепь-методист, ВЧИтeJ1ь-логопєщ та 

npаюичний психолог приймаються на робо'І)' засновниюм (управлінням 

освіш), всі інші педагогічні працівники та обслуговуючий пер СОН аТІ 
до шкіл ьного заЮІ аду приймаються на робо'І)' завідуючим дошкіл ЬНОГО заЮІ аду . 

7.7. Пєщагогічні працівники дошкільного заЮІаду підлягають агестації, 
яка є оБОВ'ЯЗI<DЮЮ і здійснюється один раз на 5 років згідно ТИПОЮro 

положення про атестацію педагогічних працівників У Iq)аіНи. 

7.8. Пєщагогічні працівники мають праю: . 
- на вmьний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів робо1И з 

дrrьми; 

- брarn участь у роботі органів само~jЩУвання; 

- на підвищення КВатІіфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах; 
- ДОС1рошву агестацію на отримання відповідної категорїі та 

педагогічного звання; 
- вносиш пропозицїіщодо полinшенняробош дошкільного заЮІЦЦУ; 

- на захист про фесійної ч есті та ВJlacHoїгiдHOcтi; 
- на соціатІьне та матеріатІьне зооезпечення відповідно до заmнодавства; 

- об'єднувamся в професійні mілки та буш членами інших об'єднань 

rpомадян, діяльність яких не зоооронена заI<DНОДавстюм; 

інші права що не суперечать заI<DНОДавству УІ<раїни. 

79 Педагогічні працівНИIGI зобов'язані: 
- виюнувam cnnyт дошкільноro заЮІЦЦУ, посццові інСТРУЩЇі, правила 

вну1рїшнюго 1рудоюro розпорJЩКУ ,умови трудоюго договору; 

- дотримувamсь педагогічної emки, норм загальнолюдсьюї морал~ 
поважаш гіцністьдишни та їібатьків; 

- зооезпечувam емоційний юмфорт, захист диш ни від будь-ЯІ<ИХ форм 
·'експ.луатаЦU та дій, які ШI<DДИГЬ n здоров'ю, а таюж.: від фізичного і 
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психологічного насильства; 

- брcnи участь у роботі п~агогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 

піцвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності; 

- виюнуваm накази тарОЗПОр5Щження керівництва; 
- співпрацюваm з сім'оо вихованця дошкільного закладу з питань 

навчання і виховання дітей; 

- сприЯПf задоооленню попи1У батьків надодатюві освіті матні послуги; 
- інші обов' ЯЗКИ, що не суперечать законодавству Ykpa·Ii-lи. 

7.10. Працівники дошкільного заЮ1аду несуть віцповіцальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров' я диmни згіцно з чинним 

зако нодавство м. 

7.11. Працівники дошкільного заЮ1аду відповідно до статті 26 Заюну. 
Уlq)аїни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення}) проходять безОIU1атні медичніогл5ЩИ один раз напівроку . 
7.12. Працівники, які системаrnчно порушують ста1УТ, правма 

внутрішнього розпор5ЩКУ дошкільного заЮ1аду, не виконують посадових 

обов' язків, умови колекrnвного догооору ооо за результатами атестації ( для 
шщагогічних працівників), не відповідають займаній посаді, звільняються з 

робоm відповідно до чинного законодавства. 

7.13. Права б атьків, або осіб, які іХ замінюють: 
- обирcnи табуm обраними до органів громадСЬЮГО самоврядування 

дошкільного навчального заЮlаду з питань навчання та виховання дітей; 

- брспи участь в ПОlq)ащенніорганізаціїнавчально-виховного процесу та 

зміцненні матеріально - технічноїбази заЮ1аду; 

- захищати в органах громадського само BPW вання заЮ1аду тау 
відповідних державних і судових органах заюнні інтереси і права сооїХ дітей; 

відмоВJ1Я'П1СЬ від запро~онованих додатI<DВИХ oCBi:rnix послуг; 
- захищати заюнні інтереси соо'ІХ дітей у відповідних державних органах 

і суді. 

7.14. Батьки або особи, які іХ замінюють, зобов'язані: 
- сооtчасно вносиm ма1У захарчуваннядиmни в дошкільному заЮ1адіу 

встановленому заmном пормку; 

- сооtчасно повідомлЯІИ про можпиву відсутість або хооробу диmни 
вихователя групи ООО мtЩичну сестру дошкільного заЮІаду; 

- в разі не відвідуваннядиmною дошкільного ЗаЮІаду протягом трьох днів 

подmи довідку про стан здоров' я диrnни; 

- ClIіцкуваrn за станом здоров'ядиmни. 
VIII. Управління дошкільним ЗЗЮlадом 
8.1. Упраміннядошкільним заЮІ адо м здійаІЮЄТЬСЯ ЙОГО ВJ1зсниmм

Броварсьmю міською радою, або уповноваженим органом r- управлінням 

освіrn. 

82.Безпосереднє керівництоо робо'Юю заЮІаду здійаІЮЄ ЙОГО завідуЮЧИЙ, 

який призначаєгься і звільняється з посади ззсновниmм ооо упонюваженим 
органомупраміння освіrn з дотриманням чинного зamнодавства. 

83 Завідуючий дошкільним ЗаЮІадом: 
- СТООрЮЄ спрюrmиві умови ДЛЯ здійснення навчально-вихонюг0 процесу в 

ЗаЮІад~ -відповідає за реалізацію заццань дошкільної освhи, .:визначених 
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Законом УJqJаііш "Про ДОШКЇJ1ьну осві1У"та забезпечує рівень дошкіпьної 

освіти у межах державних вимог до ії зміC1j' і обсягу; 

- здійснює керівництво і контрользадіяльнїС'nо дошкіпьного заЮІаду; 
- діє від імені закшщу, пр~ставn:яє ЙОГО в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укпадає угоди з юридичними та фізичними 

оroбами; 

розпоряджається в ycтaнoвn:eHoмy порядку майном і ЮJштами 

дошкільного заЮІаду і відповідає за дотримання фінансооої дисциrшіни та 

збереження матеріально-технічноїбази заЮІЗДУ; 

- видає накази, обов'язкові для виконання працівниками дошкіпьного 

заЮІаду, контролює іХ виконання; 

приймає на робо1)' та звіпьняє з неї працівників заюнщу JqJiм 

виховатenя-методиста, пракrичного психолога, вчитenя-логоп~а, яких 

приймає наробо1)' начальникупрaвnінняосвіти); 

- організовує додаткові ПОСТ1уrn, спрямовані на поліпшення догляду, 

ОЗДОРОВl1ення, виховання, навчання дітей; 
- контролює організацію харчування і медичного об СТІУ го ву вання дітей; 
- штarnий розюІЗ,Ц в межах 4юнду заробhної rшши, утюреного в 

ycтaнoвn:eHOМY порядку, затверджуєуправnіння освіти; 

- затверджує правила внутрішнього трудооого розпорядку, посадові 

інстру кції працівників за погодженням з шщагогічною комісією; 

- зюезпечує ВИI<DНання санітарно-гігієнічних, ПРО1Ипожежних вимог та 
інших умов, що до охорони )Юіття і здоров'ядheй; 

- кончюлює відповідність застосованих qюрм, мeroдів і засобів розвит~, 
виховання і навчання дrrей ·Ьс віЮJВИМ, психофізіолоriчним здюностям і 
потребам; 

- організову~ різні 4юрми співпраці з батьками ооо особами, які іХ 

замінюють; 
- щорічно звhyє про навч ал ьно-вихоmy , мeroдичну, економічну і 

фінансою-господарсь~ діяльність дошкіпьного заЮІацу на загальних зборах 

mлекrnву і батьків ооо осіб, які їх замінюють. 
8.4. На посаду завідуючого дошкільним закпацом призначаєгься особа яка 

є громадянином УкраіНи має відповідну вищу п~агогічну осві1)' не нижче 

освітього кваліфікаційного рівня «спеціаліСТ>}, стаж шщaroгічної робот у 

сфер і дошкіпьноїосвіm не менш як три роки, а таю ж організaroрські здюності, 
та стан здоров' я яmї не перешюджає здійсненню професійних обов' язків. 

85. Признач еяня на посаду та звіл ьн еяня з посади завідуючого та його 
Зас1Упника здійснюєгься начальником упрaвnіння осві1И. 

8.6. Колегіальним постійно діючиморганомуправліннядошкільним 
ЗаЮІацом є шщaroгічна рада заЮІаду, порядок стюрення яmї, СЮ1ад та 

ПОlllORaЖeННЯ визначаються 3аюном УІ<рalни « Про дошкільну осві1}'». До 
СЮlаду Ш"дaroгічної ради входять усі псщaroгічні працівниlСН дошкільного 

ЗаЮІаду, завідуючий та його ЗаС1)'пниlСН, мсщичні працівники, інші спеціаліС1И . 
.м,жуть входиm ГОЛОIIf батьківських комітетів. На засідання псщ aroгіч ної ради 
можуть бу1И запрошені прсщставники громадських організацій, шщaroгічні 

працівнИl'И загальноосвhніх навчальних ЗаЮІадів, батьки, що мають право 
. дорацчоro голосу. 



10 

Голооою п~агогічної ради є завідуючий дошкільного закпаду. Зі складу 

педагогічноїради обирається секретар на навчальний рік. 

П~агогічна рада закладу: 
- розглядає питання навчально-виховного процесу у дошкільному закладі 

та приймає відповідні рішення; 

- організовує робо1)' щодо підвищення кваліфікаціїпедагогічних 
працівників, розвитку іХ тоорчої ін іціаш ви, впровадження досяrnень науки, 

передооого педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійноїдіяльності педагогічних 
пр ац івни ків. 

Роботап~агогічноїради lU1 ану ється довільно відповідно до потреб 

закладу. 

Кількість засідань педагогічноїради становить не менше4-х на рік 

Засідання педагогічної ради є праоомочним за умови присупюсті 2/3 від 

загального складу іХ членів. Рішення приймаються простою більшіспо голосів. 

8.7. Органом громадського само вр му вання дошкільного закладу є 

загальні збори членів трудооого mлективу та батьків або осіб, які іХ замінюють. 

Засідання загальних зборів є праоомочним за умови присуmості 2/3 від 
загального складу іХ членів. Рішення приймаються простою більшіспо голосів. 

Збори скликаються не рідше одного разу нарік 

Загальні збори: 
- обирають раду дошкільного заюнщу, ії членів та голову, встановлюють 

термін іХ повноважень; 

- заслуховують звіт керівника дошкільного заЮІаду, голови ради 

дошкільного закладу з питань ста1)'тої діяльності, дають їй оцінку таємним 

або відКРИ1Им голосуванням; 
- розглмають питання навчально-виховної, методичної та фінансооо-

roсподарсьюїдіяльностідошкільного заЮІаду; . 
- затверджують основні напрямки 1Щ0сюналення робо1И розвитку 

дошкільного закладу. 

8.8. У період між загальними зборами діє рададошкільного заюнщу. 
Кіл ькість засідань ради визначається за потребою. 

Рада дошкільного закладу організовує виюнання рішень загальних зборїll, 
розrnмає шляхи поліпшення умов та здобутгя дошкільної освіт, зміцнення 

матеріально-технічної бази, поповнення й виmристання бюдже1У закладу, 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального зоохочення учасників 
навчально-вt:ХОIlЮГО процес,у, погоджує зміст і форми робо1И З п~агогічної 

осві1И багьків. 
До СЮІаду ради дошкільного заЮІаду обираються пропорційно працівниІСИ 

від п~aroгічного юлекrnву і багьків ооо осіб, які їх замінюють. Засідання ради 
дошкільного ЗaЮlаду є праоомочним, ЯКЩО в нюму бере участь не менше дюх 

трепш від загального СЮІаду їі членів. Рішення приймається простою 

більшіС'ПО від присуmіх. 

8.9.У дошкільному заЮІаді може дЇЯ1И піЮІувальна рада - орган 
самоврядування, який формується з представників органів ВИI<DНавчої влади, 

підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, ОІ<ремих громадян з 

метою залучення громадсы<Dтіi до .вирішення проблем освіт, зооезпеченНЯ 
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сприятливих умов ефекrnвноїробоm дошкілЬНОГО заЮ1аду. 

П іЮ1увапьна радау СЮ1аді 7-15 осіб створюється за рішенням загапьних 
зборів ооо ради закладу освіт. 

Члени піКJIУвапьної ради обираються на загапьних зборах дошкілЬНОГО 
заКJIаду і працЮЮТЬ на громадських засадах. Очолює піКJIУВальну раду голова, 

який обирається на ії засіданні з ЧИCJIа членів піЮ1Увапьної ради. Кількість 
засідань визначається іХ доцільністю, але не менше, ніжчоmри рази на рік. 

Основними заlЩаннями піКJIУвапьноїради є: 

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, навчальними заКJIадами, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов утримання дітей у дошкільному заЮІаді; сприяння зміцненню 

матеріально-технічної, КУЛЬ1Урно-cnорmвної, mрекційно-відновлювальної, 
ліку вально-оздоровчої бази заЮІаду; сприяння залученню додаткових джереп 

фінансування дошкільного заЮІаду; сприяння організації та проведенню 

заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчально

виховного процесу; організація дозвілля та о:щоровлення дrгeй та працівників 

дошкільного заЮІаду; СП:Імулювання творчої праці педагогічних працівників; 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним заЮІадом; 

сприяння соціально-прзоооого захиС1)' учасників навчапьно-виховного процесу. 

ІХ. Майно дошкільного закладу 

9.1. Відповідно до рішення БроварсьКDЇ MicьКDЇ ради X~69-14-06 від 

20.102011 р. « Про припинення права КDрИС1)'вання земепьними ділянками, 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо перtЩачі в оренду 

та у постійне ЮрИС1)'вання земепьних ділянок, поновлення доroоорів оренди 
земельних ділянок, надання дозоолів на СЮІадання технічної документації по 

о<tюрмленню права КОРИС1)'вання земельними ділянками, надання дозоолів на 
розроблення проекгів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
юридичним і фізичним особам та внесення змін до рішень БроварсьКDЇ MicьКDЇ 
радю> дошкільному заЮІаді перtЩано в оператвне управління земепьну 

діпянку, будівлі, споруди, юмунікації, інвентар, обладнання, СПОР1Ивні та 
ігрові майданчики, інші матеріапьні цінності, вартість яких відображена у 

балансі закладу та цен1рал ьної бухгалтер іїуправл іння освіти міськоїради. 

92.Д>шкіпьниЙ заЮІад КDриС1)' ється приміщенням, обладнанням, 

відведеною териюрією, РОЗПОРjЩжається ними у межах, перtЩбачених чинним 
законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заЮІад, цим 

Сга1УЮМ. 

Х. Фінансово-господар~ка діяльність дошкільного закладу 

10.1. Джерепами фінансування дошкільного заЮІацу є mш1И: 
- місцеоого бюдже1)'; 
- батьків ооо осіб які їх замінюють; 
- добровіпьні пожертвування і ціпюві внески фізичних і юридичних осіб, 

інші J(()Ш1И, не заборонені чинним заюнодавстоом УІ<раШи. 
102. д>шкіпьний заЮІад за погодженням із засновниmм має право: 

- придбши необхідне йому обладнання та інше майно; 

.аО1римувam допомоry від підприємств, установ, організацій ооо фізичних 
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осіб; 

фінансуваm за рахунок власних юштів заходи, що сприяють' 

поліпшенню матер іал ьно-технїЧноїбази дошкільного заЮ1аду; 

здаваm в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітьої діяльності згідно із 

законодавством. 

103. Стаmcmчна звіmість Ф85-К про діяльність дошкільного заЮ1аду 

здійснюєгься відповідно до чинного законодавства. 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в 

до шкіл ьному заЮ1аді визначаєгься законодавством, нормаmвно-правовими 

актами Міністерства освіш і науки, молоді та спорlY Уl<раїни та інших 

центральних органів виконавчої влади, яким підпорядювуються дошкільні 

заЮІади. 

За рішенням засновника (власника) заЮ1аду бухгалтерських облік 

здійснюєгься через централізовану бухгалтерію. 

ХІ. Контроль за діяльніспо дошкільного закладу 

11.1. Державний юнтроль за дотриманням дошкільним заЮ1адом 

державних вимог щодо зміС1)', рівня і обсяry дошкільної освіш здійснюєгься 
Броварською міською радою, УПрaR11 ЇНиям освіти Броварської міськоїради, 

Міністерством освіш і науки, молоді та СПОРlY Уl<раіни, центральні органи 

виконавчої влади. 

112. Основною <!юрмою юнтролю за діяльніС11О дошкільного заЮ1аду є 
державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у 

порядку, встанОВТІеним Міністерством освіш і нау ки, молоді та СПОРlY Уl<раїни. 
113. Зміст, <!юрми,.періодичність контролю, не пов'язаного з навчально

виховним процесому дошкільному заЮІаді, встановлюєгься засновниюм. 

ХІІ. Ліквщація та реорганЬація дошкільного закладу. 

12.1. Ліквідація та реорганізація дошкіпьного заЮ1аду здійснюєгься за 

р ішенн ям Бро вар CbI<D Ї MiCbI<D Ї Р ади. 

122. Порядок реорганізації чи ліквідації дошкільного заЮ1~ 

здійснюєгься відповідно до чинного законодавства. 

ХІІІ. Внесення змін дО С131У1У 
13.1. Зміни та доповнення до СГЮУ1У здійснюєгься втому жпорJЩКУ, що й 

прийняття Сга1У1У. 

Міський голова І.В.Сапожю 
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