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1. зАгАJьнI положЕння

1.1. БАJIАкJIIйський дошIкIJъIшЙ HABIIAIIьIтzIЙ:- зАклАд (ясJIА-сАдок) хь2
БАJIАкIIйськоi мIсъкоi рАди хАркIвсъкоi оБJIАстI (далi - дошкirьний .u*й
створено на пйставi рiшення виконавчого KoMiTeTy Багrаклiйськоi MicbKoi ряди ЕародIID(
дешутатiв XapKiBcbKoi областi вЙ 4 червня 1961 року за }lъ 116 та перереестровано в
Бапаклiйськiй районнiй державнiй адлiнiстрацiiХаркiвськоi областi 24.04.20б2р.

1.2. Юридична адреса дошкi.тьного з.lкJIаду: 6420O,XapKiBcbKa область, м. Балалстriя,
вул. Гагарiна буд. 19, тел.: (05749) 2-60-З9

1.З. Засновником доlпкЬного з€lкJIаду е Балаклiйська MicbKa р4да XapKbcbKoi областi.
Засновник здйснюе фiнашсування доцIкiJIыIого закJIаду, його матерiальrrо - TexHi.пre

забезпечення, Еадае необхiднi булiвлi з облалнilIЕям i матерiалаrr,rи, оргапiзовуе
будiвництво i ремонт примiщень, '1х господарське обслуговувtlЕItя, харчуваЕЕя та ме,щIIЕе
обсrгуговування дiтей

1.4. ЩошrtЬшrЙ закJI4Д В своiЙ дiяльностi керу€тьсЯ КонституrдiеЮ Украi'ни,
Заr<онапrи Уrс.ршЪи "Про ocBiTY" ,"Про дошкiльну ocBiry", Положенпялл про дошсilьшrй
навчапrъниЙ закJIаД УryаlrИ (далi - Положення), затвердженим rтостalновою Кабiнету
MiHicTpiB Украrни вiд 12 березня 2003 р. N 305, iншими нормативно-щ)авовими
акт€t}Iи, даЕим Статугом.

1.5. ,,Щошкiлъний закJIад е юридшшою особою з дIя реестрацii цього Статуту, мае
печатку i шта"тrлп зi cBo'iM найменуваrrЕям, реестрацiйпий рtжyr{ок в оргаЕах .Щержавного
казначейства.

|.6. Головною метою дошкЬЕого зЕlкладу е забезпеченlrяреалiзшlii права громадя}I
Еа здобуггя доrшсilьноi освiти, задоволення потреб цромадfiI у наглядi, доiлядi та
оздоровленнi дiтей' створенЕЯ умов длЯ ix фiзи.пlОго, розумОвого i духовного
розвитку.

|.7. fiiяьнiсть доrш<iльвого зЕlкJIаду Еапрtвлена на реалiзшliю ocEoBIIID( завдtlЕь
дошrсiльноi освiти: збереження та змiцнення фiзичного i псюсi.цrого здоров'я дiтей;
фОРШryВаННЯ ik особистостi; розвиток творчих здiбностей та на<илЬ; .чб...r.r.rпо
соцiаrrьпоi адаптацii та готовностi продовжрати ocBiry.

1.8. ,Щошкirьrшй заIслад саллостйно прr,rfurrае рiшенпя i здiйснюе дiяльнiсть в межа(
компетенцii, передбаченоi чиЕниМ закоIIодаВством, Положенн.mл та даЕим Статугом.

1.9_ .Щоlшсirьнlй закJIад цесе вйповiда.:lънiсть перед особою, суспilьством i державою
за:

- реалiзацiю головних зЕвд€tЕь, визЕаченIш Заrсоном Украни "Про ocBiry'' та ЗакоЕом
Украtни |'Про дошкi*rrу ocBiry";

- забезпечення рiвня дошкiльного виховЕlЕня i навчання у межах держЕlвних вимог до ix
змiсry, рiвня i обсяry;

- дотримаЕIuI фiнаlrсовоi дисциплiни та збереження MaTepiarrbнo-TexHi.шroi бази.

1.10. СтвореЕЕя, реоргшriзацiя.шл лiквiдацiя допкirьпого з€lкJIаду здйснюеться вiдповiдно
до Заrсону Украrhи <Про дошкirьну ocBiry>> та у порЯДкУ, встЕlновлеЕому Кабiнетом
MiHicTpiB Украни.



1,1 1 . ВзаемовiдносиЕи мiж дошкiльним закJIадом з юридичЕими i фiзи.rними особаrrли
визIiачЕ+тЬСЯ }/годап{Е, Iцо укладенi мiж Еими.

2. комплЕкпrвАння дошкльного зАклАду
, 2.\. Закrrад розраховаЕий на 114 дитятих мiсць.

2-2.Трупи комплектуIоться за одновiковими та рiзновiковими ознчжi}ми) дошкirьний
закJIад мае право комплекчrвати гр}.пи за сiмейними та родиЕними озЕ€}ками, з
короткотривilJIиМ i цiлодобовим перебуванIUIм дiтей до 10 осiб, в оздоровIIий перiод до 15
осiб.

2.з-У дошкirьнОму закладi функцiонують групи зiгt,Jьного розвитку.

Z,4, flошкiлъний закJIад мае |рупи з денЕим режимом перебуванrrя дiтей, itле заl
погоджеЕIUIм з засновЕиком та попитом батькiв можуtь буги Ёiдкритi групи з цiлодобовим,
короткотривiLлим (до 4-х годин уfримrlннrl, в т.ч. прогуJU{нковi, чергй у вечернi i Hi.*ri
години, вихiдri та святкоВi. неробочi дri) режимом перебуваrrня дiтей.

2.5. Наповшованiсть груп дiтьми у доIrгкilьному нztвчЕuьIIому закладi стаЕовить:
- ясельного BiKy- 15 осiб;
- дошкiльного BiKy - 20 осiб;
- рiзновiковi - до 15 осiб,

2,6, Прийом дiтей до дошкiльного зtжладу здiйснюе керiвник протtrом кztлеЕдарного року(за умовою вiльнrтх мiсць) на пiдставi:
- медищ{оТдовiдки про cтirн здоров'я дитиЕи Ф-26;
- медичноi довiдки про епiдемiологiчне оточеЕшI;
- свiдоцтво про народжеЕЕя дитини;
- зitяви вiд батькiв, опiк}тriв або осiб, якi Тх замiнюють-

2,7 - За йтиноЮ зберiгаетьсЯ мiсце у дошкiльному закладi у разi 11 хвороби,
карьнтину, санаторного лiкlъавня, на час вiдrцrстки батькiв, опiкупiв або особи, в ciMt яко1
MoIIIKae дитина а також у лiтнiй перiод (75 днiв) не залежЕо вiд перiоду i тривалостi ik
вiдrустки.

2.8. Iз вр;жування мiсцевих умов засновIIик може вносити
IIорядок зберiганrrя за д{тиIIою мiсця в доrшсЬному закладi.

необхiднi змiни у встаrrовлений

2,9. ВiдрахуванпЯ дiтей iЗ дошкilьного закJIаду може здiйснюватись на пiдставi:
- медиIшОго висноВку IIро cTtlн здоров'я дитини, що викJIючае можlrивiсть iT подаJIьшого
перебування в дошкiльному закладi цього тигry;
- за бажанrrпл батькiв , опiкунiв або особи, в ciM'i лсоi мешк ае мтина;
- при IrqBиKoH€tHHi батькаlvrи, опiкунаrrлп аба особашrи, в ciMt яких мешкае дитина угодл мiж
дошсiльнлгм закrrадом i ними;
- коJIИ дитина без поваЖнI,D( приtIин не вiдвiдуе доlшсЬний заклад бiльше мiсяця;
- у разi несплати без поважних приtмн батькаtrли, опirtуrrаrли або особаrrли, в ciM'i яких Me11IKa€
д{тинъ плати захарчуваIIЕr{ дитини rrротягом 2-х мiсяцiв.

2,10. Щошdrьrпrй закJIад повйомrrяе батькiв, опiкунiв або осiб, в еiм'i яких мешIкае дитина"
про вiдрахуваIIня дитиЕи - за 10 к€}лендарних днiв до вцрахування у письмовiй формi.



2.11. Щошкiльний закJIад здiйснюс соцiально - [едагогi.rний патронат ciM'i (Лист МоН
УкраiЪи Ns U9-81l вiд 17.12.2008 року з метою забезпеченЕя умов дrrя здобугтя дошкiльноТ
освiти дiтьми з 3-рiчrrого Biky, якi не вiдвiдують дошкiльний заклад: обстеження житлово -
побугових }мов проживаншI та наданшI консуJьтацiйноТ допомоги ciM'T.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

З.1. Щошкiльний закJIад працюе за:
- п'ятиденним робо.*rм тижнем;
- вихiдтi дri - субота, недiля, святковi, неробочi тощо,

3.2. Щоденний графiк роботи дошкЬного зztкJIаду:
rrочаток - б.З0 годиЕа
кiнець роботи - 18.30 годиЕа.

З.З. Щоденний графiк роботи груп дошкiльного закJIаду:
- з 7.00 до 17.30 - груrrи з 10,5 годиЕIIим перебуванrтячr дiтей;
- з 6.З0 до 18.30 jрупа зl2 годлтrrплм гrеребуваЕЕr{м дiтей.

4. ОРГАНIЗАЦШ НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКIЛЬНОМУ ЗАКЛАДI

4.1. Навчаьний piK у дошкilьному закладi потIиЕаеться 1верестш i закiнчусться 31
травЕr{ Еаступного року.

З 1 червня до 31 серпшI (оздоровшй перiод) у дошкЬному зirкJlадi проводлться
оздоровлення дiтей.

4.2. Навчальний заклад здiйснюс свою дiялънiсть вiдгrовiдrо до рi.шrого rrл€lну, який
скJIадасться на навчaIльнIй piK та перiод оздоровлення.

4.З. ПлаН роботИ дошкiльногО ЕавчаJIьЕОго закJIадУ схвчlJIюсться педагогirпrою радою
закJIад/, затверджусться керiвником дошкiльного зчlкJIаду i погоджуеться з вiддiлом
освiти Баrrаклiйськоi районноi державноТ адлiнiстрацi?.

ПлаН роботИ зulкJIаry на оздорОвшлй перiод погодЖуеться з територi€tJьною caнiTapHo-
епiдемiологi. тrою сrrужбою: Балаклiйське районне улравлiння гудсЕС в XapKiBciKit
областi,

4.4. Навчаьно-виховний процес у дошкiльному закладi здiйснюеться за Програмою
виховzшнrl i навчання дiтей вiд двох до семи poKiB <<Щитина>, рекомендованою
MiHicTepcTBoM освiТи i наlкИ УкраiЪИ ( ЛисТ моН УкраiЪИ J\ъ 1/1 t-11l77 вiд 08.12.2010 р.)

4.5. У дошсiльному закладi визЕачена yKparHcbKa мова виховЕшня i навчання.

4.6. Щошкiльний закJIаД органiзовУе освiтнiй процес за тrжими прiоритетними Еапрямzlми:
фiзкультурЕо-оздоров.мй, художньо-естетичний, народознавчий тощо.

4.7. ЩошКiлышЙ закJIаД мае правО IIадаватИ додатковi ocBiTHi гшатrri i безоrrлаТнi посrц.шr,
якi не визначенi Базовrд,r компоцентом дошкirьноТ освiти, JIише за згодою батькiв дl,rгшrи або
осiб, якi ix замьюють, за рuжунок коштiв батькiв або осiб, лci lx замiнюrоть, фiзишrrлr та
юридицIих осiб на ocHoBi угоди мiж батьками або особами, комъ якi iх заллiнюють, та
ДОШКЬНШu наВчztJьЕим закJIадом у межах граничIо допустимого навантажеЕнJ{ дитини.



5. ОРГАНIЗАЦIЯ ХАРЧУВАtIНЯ ДIТЕЙ У ДОШКIЛЪНОМУ ЗАКЛАДI

5.1. Щошкiльний навч€uIъний зак:lад забезпечуе зба_rrшrсоване харчування дiтей, необхiдле
для ix нормального росту i розвитку iз дотриманням нат}т)tlJIьIIого набору продуктiв
вiдповiдно до <<IнструкцiТ з органiзацii харчування дiтей у дошкiльних навчaльних закJlадilюi
затвердженоТ Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHieTepeTBa охорони здоров'я
УкраrЪи вiд 17.04.2006 Ns 298/227 (iз змiна:tли, внесеними згiдrо з Наказом MiHicTepcTBa
освiти i Haylor, молодi та сIIорту УкраТни ]ф 2021165 ЕOа4O:Ц )вtд26.02.20t3 р.)

5.2.У дошкirьному закладi встановлено З-х разове харчувzшЕя дiтей.

5.3. Контроль за органiзацiсю та якiстю харчування, вiтамiнiзацiею cTpzlB,
закJIадtою продуктiв харчувЕшIIr{, кулiнарною обробкою, вI.Гходом стрв, смаковими
якостями'iжi, саяiтарЕим стi}Еом харчоблоку, пpilBиJrьнicTro зберiгання, дотимtшIнrIм
TepMiHiB реалiзацii продуктiв покладаеться на медитIнOго гrрацiвника та керiвника
дошкЬного закJIад_у.

б. мЕдиtIнЕ оБсл}тов).вАння дIтЕЙ
У ДОШШЛЪНОМУ ЗАКЛАДI

б.1. Медичне обсrгуговуванrrя дiтей дошкiльного зilкJIаду здйснюеться штатним
середнiм медиtIЕим. персонаJIом дошкiльного зilкJIаду та лiкаряли Балаклiйськоi дитячоТ
полiклiнiки на безоплатrriй ocHoBi,

6.2. Медищrий rrерсонzrл здiйснюе лiкуваьно-профiлактичнi заходи, в тому .пrслi
проведеннrI обов'язкових медиt{них оглщiв, контроль за станом здоров'я, фiзичним
розвитком дитини, органiзацiею фiзичного вихованIuI, загарт}ъzlнням, дотримаЕIшм
санiтарно-гiгiенi.шrих норм та правил, режимом та якiстю харч_уваIIIr{.

6-3. Щошсilънr.й заклад надае примiщення i забезпечуе наrrежнi умови для
медичного персоналу та trроведенЕялiкувалъно-профiлактишихзаходЬ.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

роботи

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу
дошкiльного BiKy, керiвник, заступники керiвника,
працiвники, помiчники вихователiв, батьки або особи,
Еадають ocBiTHi послуги у сферi дошкiльноi освiти,

у дошIкlJьному закJIадl е: дlти
гrедагогi.*ri працiвrrики, мемщri
якi ix замiнюють, фiзичrri особи, лсi

1.2- За успiхи у роботi встановJIюються TaKi форми
заохоченЕr{:
- премiювшrня;
-.rщорi*а винагорода;
- MaTepiabнa допомога на оздоровлеЕня;
- грtlплоти та IIодяки вiддiлу освiти, ,Щепартаменry науки i
державноТ адrлiнiстрачiТ, MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни;
- зЕачок кВiдrлiнник освiти i науки УкраТни>;
- державнi Еагороди.

7.3. Права дитини у сферi дошкiльноi освiти:

матерiального та мораJIьного

освiти XapKiBcbKoT обласноi



- безпе.шлi та нешкiдливi дл-п здоров'я )мови угримrl}шl{,розвитку, виховання i

навчаЕня;
- захист вiд будь-якоТ iнформацii пропаганди та агiтацii, Що завдае шкоди Гi здоров'ю,

Mopu}JlЬнoмy та духовному розвитку;
- зiжист вiд будь-яких форм ексrrлуатацiТ та дiй, якi шкодять здоровlю ДиТини. а ТаКОЖ

фiзи*rого та гrсrоri.цrого ЕасиJIьствъ
принижеЕня ii гiдщостi;

- здоровиЙ спосiб життя.

7.4. Права батькiв або осiб. якi Тх замilпоють:
- обирати i бути обраними до органiв громадського сzlNIоврядувzшшI закJIаду;

- звертатися до вiдlовiдних оргшriв управлiння освiтою з IIитаJ{ь розвитку, виховання i
IIilвч.tннlI сво'й дiтей;

- братИ rIастЬ В IIокращеЕяi оргапiзацii навчаьно-вI.D(овного процесу та змlцIIеш{1

MaTepiabHo-TexHiщroТ бази закладу;
- вiдловrrятися вй запропоЕоваЕих додаткових ocBiTlrix посJtуг;
- з€жищати законнi iнтереси своiх дiтей у вiдповiдлlдl держttвIILD( оргuш{ах i сулi.

Батьrш або особи. ясi Тх запriнюють. зобов'язшri:
- сво€часЕо вЕосити IIдату за харчувzшнJ{ дитинЕ в дошIкiJшIому зt}кJIадi у встшrовлеЕому

порядку;
- своечасЕо повiдомляти дошкiлъний заклад про можJIивiсть вiдсугностi або хвороби

дитини;
- слi,щувати за стаЕом здоров'я дитини;

- ВlD(ОВУвати У дiтей шобов до УкраТни, поваry до нацiонаrьних, iоториштшr та куJIьтурних

цiнностей уrqраiнського Еароду, рiдноТ мови;
- забезпеЧуватИ умови для здобугтя дiтьми старшого дошкi.lьного BiKy дошкiльноТ освiти за

буль-л<ою формою;
- постifuо дбати про фiзишrе здоров'я, псrлriшlий стан дiтей. створювати належнi умови дJuI

розвитку rx природпоr задаткiв, нахилiв та здiбностей;
- повiDкати гiдiсть та гIрава дитини;
- виховуватя у дитини праце.шобнiсть, дбайrлве cTt}BJIeHHlI до довкiтшя, шанобlлlве стilвJIеIilIя

до старшш( за BiKoM rлодей;
- iншi правъ що це суперечать зtжонодtrвству УкраiЪи.

*( У разi певиКонаЕIIя батькiвських обов'язкЬ, передбаченЕх IIЕIIним закоЕод:tвством

УкраiЪи, дошсirьней закJIад може виступити цозивачем до суду про вiдiбранЕя .щтини,
позбавлеrшя батькЬ батькЬоькrас прав (стянення аrriмеЕrЬ), цриIIиЕеIfirя оrriки.

7.5. На шосадr педагогiщого працiвника дошсЬЕого закJIаду приймаеться особа, яка

мае вiдlовi,щу гrедагогiшту ocBiTy, забезпечуе резуJIътативнiстъ та якiстъ роботи, а тi}кож

фiзиший i псшсiцrй стан якоi дозвоJu{е викоЕув€}ти професiйнi обов'яЗКИ.

7.6. Труловi вiдrосиви реryJIюються з€lкоЕодЕlвством УtсраiЪи про пращо, Законалли

Украiни "Про ocBiry", "Про дошкiльну ocBiry", iIтшими нормативно-шравовими акт€tlv{и,

прийнятrлrли вiдровiдно до ЕIФL пр;lвилаIчIи внугрiшнього трудового роЗIIОРЯДКУ.

7.7. Педагогi.шлi працЬншоr мають rраво:
- на вiьнтй вибiр гrедагогiщrо доцirьних форм, методiв i заеобiв роботи з дiтъми;
- братlи участь у роботi органiв сЕtпIоврядуts;tвЕя зi!кJIаду;

- на пiдвищеЕш{ квалiфiкацii,l^rасть у методиrlнrтс об'едrанн.шr, нараДах ТОЩО;

- проводити в установленому шорядку Еауково-дослiдну, експеримеЕтtшьну,

пошукову роботу;
6
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- вIIосити пропозицii щодо полiпшення роботи зzlкJIаду;
- На СОцiz}JIьЕе та MaтepiaJbнe забезпеченшI вiдповiдrо до з€жонодавства
- користувilЕня подовже}Iою оплачдваною вi.щгусткою - 42 календарнi днi;
- ДОСТРОКОВУ аТестацiю на отримiшшI вiдlовiдноi категорii i педагбгi.пlого званнrI;
- Об'еДнJrватися у професiйнi спiлки та буги чпеЕами iнших об'еднань громадян,

дiяrьнiсть якID( Ее заборонека закоЕодilвством;
- на захист професiйноi честi та власноi гiдностi;
- iнmi правъ що не суперечать ýжонод€lвству Украr'ни-

7.8. Педагогi.шri працiвнrдса зобов'язанi:
- виконувати Статуг, посадовi iнструкцii правила внутрiшнього розrrорядку, умови

КОНТР:ЖТУ ТIИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ;
- ДОТРШчryВrШися педагогi.пrоТ етики, норм з€lгi}JIьЕоJIюдськоi моралi, поважати гiдтiсть

дитиЕи та il'батькЬ;
- ЗабеЗпеЧrвати емоцiйний комфорт, зrtхист мrиЕи вiд буд-яких форм ексгrгуатацiТ та

ДrЙ, ЯСi шкоДятъ Гi здоров'ю, а також вiд фiзи.пrого та цсихологi.пrого насильства;
- бРаТП УчасТь у роботi гrедагогiшrоТ ради та iнlmr заходах, пов'язаЕих з пiлвищеннJ{м

rrРОфеСifuОгО рЬня, тrедагогiчrоi майстерностi, загаrьнополiтищлоi культури;
- викоЕувати Еiж€tзи та розпорядкення KepiBHиIцBa;
- iнгпi обов'язпш, що Ее суIIеречать з€жOЕод;tвству Украi'ни-

7-9. Педагогi.анi та iншi працiвники приймаються на роботу до
дошкirьвого заюIаду завiлуюwrм.

7.10. ПРацЬники дошкiльного закладу несуть вiдrовiда,чънiсть за збереження життя,
фiзичrrе i псюri.пrе здоров'я дитини згiдно iз законодавством.

7.11. ПрацЬники дошкЬЕого зЕжладу у вiдповiдностi достаттi 26 Закону УкраiЪи
"ПРО Забезшечення санiтарного та епiдемiчного благопо-lгучrш ЕаселеннJ{" rrроходять
перiощшi безогrлатнi меди.пri огляд}r .

7.12- Педагогi.*ri пращiвники дошtiлъвого закJIаду тliдlяга:оть TecTarIiT яка
ЗдiЙсшоgься, як правипо, один раз на rr'ять poKiB вiдrовiдо до Типового положеЕIu{ про
атестащiю uедагогiчних працiвrшкiв Украi'ни, затвердконого MiHicTepcTBoM освiти i науки
Украr'ни.

7.Т3. Педагогiцri працiвЕики, лсi систематиtшо поруш}.ють Статуг, правила
внУцtiтггньоlg розпоряд(у дошtiльного закJIаду, не виконують посадовЕх обов'язкiв,
УмOВи колективЕого договору (контршrгу) або за резуJIьтатt}Iии атестацii, Ее
вiдповiдають заfuцанiй посадi, звiльнлоться з роботи вiдповiдно до чинного
законодЕrвства.

8. )rIIрАвJпння дошкIльним зАклАдом

8.1. Управlliння дотгпсi.llъним з:lкJIадом здйоrлтоеться мiською радою та вiддiлом освiти
ьалакJllиськоl рzмдержадмlнlстрац1l.

8.2. Безпосере.щrе керiвництво роботою доrшсirьного зilкJIаду здiйснюе його
ЗаВiдУю'паЙ, лшЙ призначаетъся i звi.lьняеться з посади засновником або уIIовновzDкеним
ним оргtшом управлiння освiтою з дотримilЕнrlм IIиЕFого закоЕодавства.

КерЬник дошсiльного зz}кJIаду:
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ВiдпОвiдас За реа;liзацiю зz}вдань дошкiьноi освiти, визначених Законом
УКРаiЪи "Про дошкirьну ocBiTy" та забезпечення рiвня доrrпсiльноТ освiти у межах
державних вимог до fi змiсry i обсягу;
здйсrшое керiвництво i KoHTpoJb за дiя-тьнiстю дошкirьнЬго зztкJlа.ry;
Дiе вiд iMeHi закJIад/, представJuIе його в ycix держчlвних та iнlшлх органах,
УСТ€lЕОВitХ i органiзащiлс, укладас угод{ з юридиrIними та фiзичншчrи особаrчrи;

РОЗпОряДжаеться в установлеIIому порядку майном i коrтrгаrчrи доrшкiльного
ЗаКJIаДУ; i вiдповiдае за дотриманЕя фiнапсовоТ длсщиллiни та збережен}u{
MaTepiaтbHo -Texнi.пroТ б азп закладу ;
ПРИfuЛае На робоry та звiльняе з роботи працiвникiв дошкiльного зi}кJIаду;
У МеЖаХ СвоеТ компетенцiТ видае накази та розrrоряджеЕшI, контроrпос ix
вЕконаЕнЯ;
ЗаТВеРДmrУС штаттrиЙ розкJIад за погодженIIJIм iз засновником допIкiлъного
зilкJIаду;
коЕцюJIюс органiзацiю харчувzшня i медитrого обсrцтовувчlЕЕr{ дiтей;
ЗаТВеРДКУС ПРЕ}Вила внугрirпнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцii
шрацЬшкiв за погодженнrIм з профспiлковим KoMiTeToM;
Забезпечуе дотримаЕнJI саrriтарно-гiгiенi,шдх, шротипожежних норм i правил,
технiки безгrеки, вимог безпе.rrrоi житгедiяlьностi дiтей i шрацiвникiв;
КОIIЦЮJIЮе вiдповiдriсть застосоваЕЕх форм, методiв i засобiв розвитчr,
BID(OB{}I*UI i навчанrrя дiтеЙ Тх BiKoBlшt, психфiзiологi.*rим особливостям,
здiбвосшп,r i потребапr;
пiдгршчrуе iнiцiативу щодо вдосконаленЕя освiтньоiроботи, заохочуе

l

I

l

l

творчi
пошJrки, дослiдrо-екс[еримеЕт€l"JьIIу робоry педагогЬ;

' ОРгавiзовуе рiзнi форми спЬшрацi з батьками або особами, якi ix замiнюють;
' ЩОРОКУ звiтУе про ЕавчаJьно-виховну, методичну, економiчну i фiнансово-

ГОСПОДаРСЬкУ дiяrьнiсть дошкirьного нilвчitJьЕого закJIаду Еа загаJьЕих зборах
(конференцiлr) колектлшу та батькiв, або осiб, якi ix зашrirпоють"

8.3. ПОСТiйНО дiючrrй колегiа_тrъний оргаЕ у дошсiлъному зilкjlадi - шедагогitlна рада.
flo скJIадУ педагогiшrоi радr входять: керiвниК i йогО заступrrики, rrедагогi.rrri

працiвниrш, меlщчЕi гrрацiвнулки, iншri спецiа-тliств. Можутъ входи,м голови
батькЬсьlшr KoMiTeTiB. Запрошеними з пр€tвом дорадчого голосу можугь буги
представнЕки громадських оргапiзацiй, педагогi*Ii працiвники загii"Jlьноосвiтнiх навчальних
закладЬ, батьrси або особи, якi 1х заiчrir*оють-

ГОлОвою педагогiчrrоТ раци е завiдую.мй дошкilьншчr закJIадом.

Педагогiчна р ада закладу :

r розглядае IIитаЕня навчаJIьно-виховного rrроцесу в дошкiльному закладi та
прийплае вiдповiднi рiшення;

' ОРГаНiЗУе РОбоТУ щодо пiвищення lва-тliфiкацii rrедагогitlних працiвникiв,
розвиткУ ТХ творчоТ iнiщiативи, впроваджеЕIIя досягЕень науки, передового
педагогi.*лого досвiду;

' приfuлае рiшення з iнших питzшIь професiйноi дiяльностi педагогiшrих
працiвlикiв.

' робота педагогi,цrоi ради ппануеться довiльно вiдповiдно до потреб дошкiльного
закJIаду.

. кiлькiсть засiдань педагогi*rоТ
не меЕше 4-х на piK.

ради визначаеться за потребою, становить

8.4. ОрганоМ громадського сilп4оврядуваннrl закJIаду е загальнi збори колективу закJIаду
та батькiв або осiб, якi ik заллiнюють, якi скликаються Ее рiдше одЕого разу на pik.



_ Кiлькiоть уT асникiв ýгrLльЕих зборiв вiд працiвникiв доrшсi.rьного закJIаду - з5 осiб,
батькiв по 3 rrредставника з KorKrroТ гругrи.

TepMiH ix повноважеЕъ становить 1 piK.
РiШеНtrЯ ЗаIIШЫIID( ЗбОРiВ приfuлаються простою бiльшiсЙ голосiв вiд загальноi

кiлькостi присупriх.

Загаьнi збори:. приfu,rшоть Статуг, змiни i доповнення;
' обирають раду дошкiJIы{ого заклад/, ii членiв i голову, встaновлюють термiни

ii повноважень;
r засJýaховують звiт керiвника закJIаду, голови ради дошкiльного зtlкJIаду з питанъ

статугяоi дiяльностi закJIадr, дають iй оцiнку шJUD(ом таемного або вiдкритого
голос)aв€lЕнrl;

розг-lJIдають питання навчально-виховноТ, методичноТ та фiнансово-госпоJарськоi дiяльностi дошкiльногсl закладу:
затверJж}тоть ocHoBHi напрями вдоскона!тення роботи i розвитку лошкiльного
за\-lаJч.

8.5- У шерiод мiж загшьЕими зборалли дiе рада дошсiлъного з€lкладу.
Ki.rъKicTb засiдаlъ рад.1 визначаеться за потребою.
Засiдаlшя рада дошкЬногО зi}кJIадУ е празойрЕим, якщо в IIъому бере }цасть }leмеЕпIе шох третин iT T ленiв (працiвники дошкЬного закJIаду, батьки, засIlовники,

споЕсори та iншi).
Рада закJIаду органiзовуе викоцilння рiшенъ загаJьЕих зборЬ, розглядае IlитzlЕнr{

полiпшешrя умов ДJuI здобугтя дошкiлънот освiти, змiцненrrя матерiаrьно-технiчноi бази
ПОПОВНеI{IUI Й ВИКОРИСТаIilIЯ бЮДЖету заклад., вносить пропозицii фдо мор€}JьIIого ;матерiаьного заохочеЕшI ylacHиKiB ЕавчziJlъЕо-вlгховного процесу, погоджуе змiст i форми
роботи з педагогi.*rоi освiти батькiв,

8,6, У доппtiльному fflкJIадi може дiягипiкrrува-тьнарада-орг€ж сrlмоврядув:lЕш{, який
формуеться з представникiв органiв виконавчоi влади, пi,щlриJмств, устзшов, 11tlBчiLJ15HLD(
закладiв, оргапiзацЙ, окремих |ромадfr{ з метою ff}лучеЕня цромадськостi довирiшення проблем освiти, забезпеченнr{ сприrtтJIивLD( умов фективноТ роботи дошкiльногозilкJIад/.

Пiшrувагьна рада (у складi 7 - 9 осiб) створюсться за рiшенIUIм заг€tJIъних зборiв абоРаД ДОШlСirЬНОГО ЗаКIIаДУ. ЧЛеНв пiшrуваrьвоi' ради обираlоься Еа зiгiuIьЕID( зборах
дошкiJьного з€}кJIадУ i працюrоть на цромадськID( засадах. очолтое пiкпувалъну раду голова9який обираетъсЯ шJI;D(ом голосуваIrЕя на iT засiданнi з числа членiв *кrrу"аrr""Ьт ради.кiлькiсть засцань визначасться Тх доцiльнiстrо, €lJIe, як гIравило, не менше нiж чотири разина piK.

основнимЕ завдаIIЕrIми пiKlryBarbHoi р4rщ е:
' СПiВrrРаЦЯ З ОРГаЕаJ\,{Е ВИКоЕ€}вчоТ влади, пiдlриемствами, ycTtllloBill\4и,

органiзацiями, IIавч€UtrъЕими закJIад€II}IЕ, ощремЕми |ромадя}riшли, сЕрямов€}на,на полiпШеrпrя умоВ утримання дiтей у дошкiльному закладi;r сшриfiшя змiцяенrпо MaTepiarbHo-TexHiTroi, культурно-спортивноi,
корекцйнО-вiцтовшова-тьноi лiкувально-оздоровчоi бази дошсiльЕого зzlкJIаду;r сприlIIIнrI заЕучешIю додажових джерол фiнансування доrгпсi_lьного зЕtкJIаду;

' сприlшш{ органiзаrlii та Еtr}OведеЕЕю заходiв, cпpllмoвaниx на охсрону жЕття та
здоров'я 1,^тасникiв навч€lJIъЕо-вlD(овноrо процесу;

' органiзацiя дозвiJuш та оздоровпення дiтей та працiвнrжiв дошкirьного зitкJIаду;r стимулювавнq творчоТ працi педагогiщrих працiвникiв;
' всебiше змiттнеrтня зв'язкiв мiж родlшами дiтей та дошкьним зЕtкJIадом;
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r сприлIня
ГIроцесу.

соцiально-правовоТ, з€}хисту учасЕикiв навчально-виховного

9. МАЙНО ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Вiдгrовilгно до рiшення Балаклiйськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi дошкiльному,
закJIаду шеред;шо в оперативне управлiння з9меJьЕу дiлянку 0,6141 гъ де розмiщенi
булiвлi, споруlЕ, комувiкацii, iHBeHTap, обла,щrання, TpE}IIcпopTHi засоби, спортивнi та
iгровi майдатгшrи.

10. ФIнАнсово_господАрськА ляJьнIстъ
ДОШКIJЬНОГО ЗАКЛАДУ

1 0. 1 .,Щжерелами фiнансуванrrя дошкiльного закJIаду е кошти:
r засЕовшка(власника);
. вi/tповiщ{х бюджетiв у розмiрi, передбаченому нормативами фiнансувilння;. батькЬ або осiб, ясi rx замiнюють;
. добровЬнi шожертвуваЕнJ{ i цiьовi вЕески фiзиштюr i юридтчяих ооiб;
. iншi Еад(оджеЕIIя не забороненi законодавствOм УкраiЪи.

10.2. .ЩошсЬrшй заклад за погоджеЕшIм iз засновником мае прilво:
. придбавати, ореЕд}ъати необхiдне йому обладнання та iнше майно;
r отриIчryвати допомогу вiд пiдприемств, ycTilIIoB, органiзацiйаба фiзичних осiб;
r здавати в ореЕду прr,шлiщеншI, споруш, обладнавяя юридrщIш\{ та фiзичшалш особам

дJu{ провадженЕя ocBiTHboT дiя:lьностi згiдно iз законодавством.

10.3. СтатистиIшIа звiтrriсть про дiяльнiсть дошсiJьного закJIаду здiйснюеться вiдловiдrо
до зilконодi}вства.

10.4. .Щоrшсiьний заrслад звiryе до заýновIrик4 районкому вiддiлу статЕстики та
освiти райлерЖадмiнiстрачiТ.

10.5. Порядок веденнrI дiловодства i бухгаlrгерського облiку в дошкiльному

вiддiltу

закладi
визЕачаеться законодавством, нормагивЕо-пр€lвовими актitNIи MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни та iнштх ценц)irjьнlл< оргшriв влконавчоТ влаJрI, яким шiдlорядковуIотъся дошкiльнi
закJIади.

За рiшенrrшr засIIовника закJIаду бухга;rтерський облiк
здйсr*оеться через центра;riзовану бухгалтерiю Балаклiйсъкоi мiсъкоi ради XapKiBcbKoT
областi.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ДОШКШЪЕОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою конц)оJIю за дiялънiстюдошкЬЕогозaкJlаду с державна
атестацiя, що провод{ться омII раз Еа десять poKiB у порядку, встаIIовленому
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТнв.

|1.2. Контролъ за дотриманнr{м дошrсi:ънr.шr закдадом державних вимог щодо змiсту,
рiвня й обсягу дошкiльноi освiти здiйсrпоеться мiсцевими органами виконавчоТ влади:
вiддiлом освiти БалаклiйськоТ районноi державноТ адмiнiстрацiТ.

i0



11,з, Змiст, форr,ли та перiодl,пriсть коЕтроJIю, не пов'язzlЕого з ЕtlвчаJIьно-вID(овним
ПРОЦеСОМ ВСТаЕОВJIЮеТЬСЯ ЗаСНОВIIИКОМ ДОШr<ЬЕОГО ЗЕlкJIаду Ба_тrаклiйською мiською рад;;XapKiBcbKoi областi.

Шпак Л.В.
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