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МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  - УКРАЇНСЬКА 

  

Структура органів управління Закладу дошкільної освіти 

Завідувач закладу: Нагорняк  Мар’яна Василівна 

Старша медична сестра: Тоглук Іванна Василівна     

Заступник завідувача з господарства: Попадюк Ольга Дмитрівна      

Педагогічна рада закладу: 6 педагогів, 1 старша медична сестра 

Кадровий склад Закладу дошкільної освіти 

Складається з 4 вихователів, 1 музичного керівника,1 інструктора з 

фізичного виховання.  

      1 педагог здобуває фахову вищу освіту. 

Заклад забезпечений обслуговуючим персоналом (помічники вихователя, 

праля, кухарі, сторож, двірник та ін.) в повному обсязі. 

Вакансії відсутні. 

Наповнюваність закладу 

1 група молодша   – 26 дітей 

1 середня – 25 

Освітні програми 

Освітній процес з дошкільниками будується за Базовим компонентом 

дошкільної освіти , та освітньою програмою "Українське дошкілля ». 

 Територія обслуговування 

Заклад приймає дітей незалежно від території проживання та реєстрації. 

Обсяг осіб, що навчаються в  закладі  51 дитина . 

Мова освітнього процесу – українська 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

Дошкільний навчальний заклад розміщений у пристосованому приміщенні. 

Кожна вікова група має окреме приміщення, яке включає в себе ігрову кімнату, 

роздягальну, спальню, умивальну та туалетну кімнати. Всі ці приміщення 

оснащені меблями, згідно віку дітей. В ігрових кімнатах створені розвивальні 

осередки, робота в яких сприяє всебічному охопленню теми, яку обирає 

вихователь. В осередках підібрані як іграшки та розвивальні ігри промислового 

виробництва так і  дидактичні посібники створені власноруч педагогами 

закладу. 



Зміст середовища змінюється відповідно до пори року, тематики дня, рівня 

знань дітей. В кожній віковій групі для формування екологічних знань, 

обладнані куточки природи з програмованими квітами. 

 Правила прийому дитини до ЗДО 

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником 

закладу протягом календарного року згідно електронної реєстрації на підставі: 

*заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 

* медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина 

може відвідувати дошкільний навчальний заклад; 

*медичної картки; 

* копії свідоцтва про народження дитини; 

* згода на обробку персональних даних дитини. 

 

 

Відрахування дитини з дошкільного закладу: 

 

* за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

* на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу; 

* у разі відсутності плати за харчування дитини протягом двох місяців без 

поважних причин 

 

Графік роботи 

ДНЗ  працює: 8.30 - 17.30 

Наші контакти 

Адреса: с.В. Ключів, вул.Коновальця,3 

Телефони: 0966947218-завідувач 

 


