
МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  - УКРАЇНСЬКА 

  

Структура органів управління Закладу дошкільної освіти 

Завідувач закладу: Микитюк Надія Михайлівна 

 

Старша медична сестра: Олексюк Ольга Василівна 

Завідувач  господарства: Луцак Галина Василівна 

Практичний психолог : Гладуняк Ірина Романівна 

Педагогічна рада закладу: 8 педагогів, 1 сестра медична старша 

Кадровий склад Закладу дошкільної освіти 

складається з 5 вихователя, 1 музичний керівник, практичного психолога. 

Всі - педагогів мають вищу освіту. Вакансії відсутні. 

Наповнюваність закладу 

У закладі 3 групи в яких виховується 80 вихованців. 

1 група середньо віку - 27 вихованців. 

2 групи старшого віку – 53 вихованці 

Освітні програми 

Освітній процес з дошкільниками будується за  Програмами: 

- Українське дошкілля ; 

- Впевнений старт. 

 Територія обслуговування 

 Заклад приймає дітей незалежно від території проживання та реєстрації. 

Ліцензований обсяг осіб, що навчаються в  закладі  60 осіб, фактична кількість - 

80 дітей . 

Мова освітнього процесу – українська 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти відповідає вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти. 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. 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 черги 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. 

 


