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I. ЗАГАЛЪНI ШОЛОЖЕНЕЯ
1.1. Заклад допrкЬноi освiти (ясла-сqдок) }''{s 28 "Космiчний" Загrорiзькоi

MicbKoi рад{ - зrlкJIад дошIdJьноi освiти дlя дiтей BiKoM вiд одrого до шести
(семи) poKiB (дя дiтей з особ.rпшими освiтнiми потребалм - вiд од{ого до
семи (восьми) poкiв), де забезпечуютъся догляд за ними, розвLrгоц вrосовшrня i
нatвчання вiдповiдrо до вимог Базового компонеrrга дошкiльноi освiти, у складi
якопо на пiдставi гrрrсьмового звернення одIого з батькiв або iншого законного
представника дитини з особшлвr,шли освiтlriми потребапrи утворюються
irпс.iпозивнi rруr-.

1.2. На пiдставi рiшенrrя Загrорiзькоi мiсъкоi радл вlд27 .07 .2022 Ng З2 "Про
ЗмiнУ HЙMeHyBatrb зашrацiв дошкiлъноi освiти" змiнено HйMeHyB€lEIuI
Доппсi-гьного нtlвчrlпъного закпащr (ясел-сqдка) Ns 28 "Космiчrrий'' Зшrорiзькоi
MicbKoi ради Запорiзъкоi облаgгi на За<л4д дошкi.тьноi освiти (ясла-садок)
}Ь 28 "Космiчнrй" Загrорiзькоi MicbKoi рqдл.

Заклад дошкЬноi освiти (ясла-с4док) Ns 28 "Космiчний" Запорiзькоi
MicbKoi рад{ с цравонаgгyrlником Щоrшсfuьного нtlвчilJьного зtIкп4цу (ясел-с4ща)
Ns 28 "Космiчний" Заrrорiзькоi мiсъкоi ради Запорiзъкоi областi.

1.3. Повна назва закJIаду освiтrr: Заклад дошкirьноi освiти (ясла-садок)
ХЬ 28 "Космiчнrй" Загrорiзъкоi MicbKoi р4дл.

Скорочена назва закJIаду ocBiTll: ЗДО }.lb 28 ЗМР.
1.4. Мiсцезнажодження ЗДО Ns 28 69059, Запорiзька область, MicTo

Запорilюlся, вуJIиця Магарц будлнок 4В.
Мiсце проведенюI ocBiTHboi дiяlьностi: б9059, Заrrорiзька обласrъ, MicTo

Запорiхоrся, вулиця Магар4 будпrок 4В.
1.5. Стаryт закJIаду доtшсiлъноi освiти (ясел-сqдка) Ns 28 "Космiчний"

Запорiзькоi мiськоI рашл е IIовою редакцiеiо Стагуту дошlкiльного нtlвчtlпьного
зtlкJIаду (ясел-саддса) }lb 28 "Космiчr*rй" ЗапорiзькоТ MicbKoi рапи Запорiзькоi
областi, затвердженого рiшенням Зшlорiзькоi мiсъкоi ради ви 30.11.2016 ]ф 35
"Про затверддешш стаryтЬ дошкirьних нчlвчalJlьних закл4дЬ, розмiщених у
Комунарському pйoHi, у новй редакцii".

1.6. Заклад дошкiльноi освiти (ясла-сддок) Nч 28 "Космi,плrй" Запорiзькоi
MicbKoi р&ди (далl * ЗДО NЬ 28, закJIад освiти) с юридшною особою з моменту
його державноi реестрацii у поряддсу, вк}наченому тIинним законодавством.
Пiсля держtlвноi рееотршrii дшrого Стаryry ЗДО ЛЬ 28 попередIя редакцiя
втрачае чиrrrriстъ.

1.7 . ЗДО Xs 28 ма€ право набувати майновi та немайновi прав4 нести
обов'язки, виступати стороЕою у судовому rrроцесi, мап{ у власностi кошти та
iнше Mafuio вiдповiдrо до чишIого зiжонодавства.

1.8. ЗДО Ns 28 може мати сапrостiЁшпй бшrаrrс, розрахуIл(овi та iTшi
pilxyнKи в фiнансовrоr ycTilнoBa}(, блштки, печатки та IIITaMIIи зi cBoiM
Haйr,teHyBilHшIM та символiкою.

1.9. ЗДО Ns 28 провqд{ть ocBiTr*o дiяlьнigгь у сферi дошIкijьноi освiти на
пiдставi лiцеlвii, вrцшrоi в уст€tновленому зiконодllвством поряlку.

1.10. ЗДО Ns 28 за формою власностi е комунаJьним з:lкJIадом дошкiлъноi
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освiти.
1.I 1. Оргшriзщiйно-прilвова форма ЗДО N9 28 - KoMyHtlJБHa оргшriзшцiя

(усганова за<лад).
I.|2. Ttг, З.ЩО Jф 28 - ясла-садок.
1.13. ЗДО Ns 28 мас право провод.Iти irrHoBmriйHy дiяльнiсть та може

укJIадати з цiею метою вiдlовiдцli догово;ри гrро спiвпрiшцо з irшшша з{tкJIадЕtми
освiти (науковип,п,r устшrовами), пiдцrриемствами, устztновЕlми, оргшriзацiямIl,
фiзишrш,rrr особами тощо (у межах повноваэrсенъ).

1.14. Права та обов'язки ЗДО $s 28 реалiзуютъся через його органи
управлiння вiдrовiдно до вимог тIинного законодtlвства та стrгуту ЗДО Ns 28.

1.15. Засновником i власrrrшом ЗДО ]ф 28 е територiшlьна громада MicTa
Запорiltокя в особi Запорiзъкоi йсъкоi рад{.

,.Щепарташrеrrг ocBiм i науки Запорiзькоi мiсъкоi ради (далi -,Щепартамеrrг)с уповнов€Dкеною особою Загlорiзькоi MicbKoi рqди, як засновника
ЗДО Ns 28, вilцlовiдно до визначенIlD( органом мiсцевого счlмоврядувЕlння
повновФкень.

ЗДО Ns 28 утворешrй та зарееgгрованrй у порядку, визначеному зtконом,
що регуJIюс дiялънiсть вiдгrовiдlоi неприбутковоi органiзшlii.

ЗДО Ns 28 утрил,rуgгъся за pilxyнoк коlггiв бюдкет терrгорiа_гьноi
громади MicTa Запорiлоrrя та fuших дкерел незаборонених зzконодчlвством
Уrсраtни.

1.1б. Органом управлiкrя ЗДО NЬ 28 € департ€lмент освiти i наулол
Запорiзъкоi мiсъкоi радл (яс предсгзlвник органу мiсцевого сilмоврядуваrrня)
вiдповiдно до пOвнова]кень, вIв}Iачених засновником.

Вiдокремлеrпй сгрукгурнlй шiдроздiл депаргаменту освiти i науки
Запорiзькоi мiсъкоi рад{ (далi вiдокремленlй струкгурштй пiдроздiл
,Щепартаменту) виконуе функцii оргаЕу управлirшя ЗДО JФ 28 вiдцlовiдно до
повновФкень, визЕачених положенням про цей шiдроздiл.

Засновrшк ЗДО Ng 28 через орган управлiння здйсшое його фiншrсувсlннl[,
матерiапьно-технiчне забезпеченrrя, нацае необхiднi будiвлi, irлсенернi
комунiкацii обл4дrаrпrя, встановJIюе iT стtшус, оргшriзовус булiвнlшцтво i
ремонт гlримilцеtlь, ix господарсъке обслуговувацЕц харчувilння та меддЕIне
обсlryговувt}ння здобувачЬ освiти тощо.

|.l7 . ЗДО JЧЬ 28 в свой дiя.lьностi керусгься КонституIцек} Украtrпа,
Законаlvrи YKpail*r "Про oýBiry", "Про лошiльну ocBiry", iнlшшчпл нормативно-
прzlвовими актами, рiшеIжяrллл фозпорядкешrяtли) засновника або

уповЕовФкеного Еим оргtш{у, Положенням про закJIад дошсi.lьноi освiти
затвgрдженим постановою Кабiнеry Мiнirгрiв Украiни вiд 12.0З.2003 Ns 30j
(в редакцii постшrови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27.01 .2a2l Nэ 86) (далi _

Положення), власним статугом
1.18. Основним в}цом дiяьносгi ЗДО Ns 28 вiддовiдно до Секцii Р

Розлi-lry 85 "Класифiкаuii видiв економiчноi дiялъносгi", прrйrягого нчкtlзом
Щержспоживстtlндарту Украlпл вiд l 1.10.2020 NЬ 457, € дошкiльна ocBiTa
(85. l0).
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1.19. HeocHoBHraM видом економiчноi дiшrьноgгi ЗДО ЛЬ 28 с iнша
дiяльнiстъ у сферi охорони здоров'я (86.90).

1.20. Метою ЗДО ЛЬ 28 е забезпечення флiсного розвI,rгку дrгини, il
фiзичrrих, iнтелекгуапъних i творчих здiбностей шляхом вихов€lЕня, IIавч€lннrI,
соцiа.iliзацiT та формування необхiдних життсвих IIавичок, забезпечен}uI

решriзацii права громадfi{ з особ.iпrвиryи освiтнiми потребш,ла на здобуття
дошкiлъноi освiти.

1.21. ,Щiяльнiстъ ЗДО Ns 28 напр€lвлена }ra реатriзацiю основних зslвдЕlнь
дошкiльноi освiти:

збереження та змiцнення фiзичного, психiчного i духовного здоров'я
д,Iтини;

ВИхОВання У дiтеЙ любовi до Украrни, шанобtмвого ставленнll до родинI4
ПОВtlГИ ДО ЕаРОДrих трqшщЙ i звичаtв, держilвноi мови, регiоныьrплх мов або
моВ меншин та рiдrоi мови, нацiонапъrmх цil*rостеЙ Украiноъкого народу, а
Т.lкож цiнностеЙ iншrих нщtЙ i народiв, свiдомого стalвлення до себе, оточенIuI
та довкi.lшя,

формувшlня особистостi датиtти, розвитOк ii творчих здiбноgгей, набуття
нею соцillльного лосвiду;

виконtlння вимог Базового комшонента дошкiльноi освiти, забезпечен}u[
соцiа-пьноi адагrгщii та готовно gTi продов}ryв€Iти ocBiTy ,

здiйснення соцiально-пед€гогiчного патрон8гу ciM'i.
1.22. У ЗДо Ng 28 мовою дошкiльноi освiти е держilвна мова.

Застосувtlннrl мов визначаеться закон{lми Украi'ни "Про забезпечення
функцiонув€lння yKpaiHcbKoi мови як державноi" та "Про ocBiry".

I.23. ЗДО Ng 28 сшrостiйно приймас рiшенrrя i здйсlтюе дiяльнiсть в
межtlх компетеrщii, передбаченоi tIинним з€конодatвством Украiни,
Положенням та даним статутом. ЗДО Jr,lb 28 несе вiдповiдалънiсть перед особою,
суспiлъством та державою за:

реалiзацiю головних завдань дошкiлъноi освiти, визначенlD( Законом
Укршни "Про дошкiльну ocBiry";

збереженнrI житгя та здорсв'я здобувачiв освiти;
забезпечення рЬня дошкiлъноi освiти в межttх держttвних вимог щодо rr

змiсгу, рiвня та обсяry;
дотримашrя фiнансовоi дrсrшплiни та збереження матерiапьно-технiчноi

бази;
безпечнi умови ocBiTrboi дiяльноgтi;
дотримilшul Еорм чинног0 зilкоЕодtlвства Украiiшл.
|.24. ГIовноважеt*tя ЗflО Ns 28:

реалiзус положенIш Констr.rrуцii УкраТни, Законiв YKpairш "Про ocBiry",
"Про дошкiлъну ocBiry", iншеrх зшсонiв Украiнц iнших нормативно-цравових
aKTiB у гагryзi освiти;

задовоJьняе потреби громадя}l вiдrгrовiдцоi територii в здобуттi дошкiлъноi
освiти;

забезпечуе вi.щrовiднiсть рiвня дошкiлъноi освiти вимогам Базового
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компонента дошкЬноi освiти;
створю€ безпечrri та нешкiддивi умови розвитку, вlD(овання й навчшrrrя

дi:ей, режим роботи, умови дJIя фiзичного розвкгIqу i змiцнеl*lя здоров'я
вiдlовiдно до сшriтарно-гiгiенillнrж вимог та забезпечу€ 1х дотриманнJI;

формус у дiтей гiгiенi.*li нllвиllки та осЕови здоровою способу життя,
норми безпецrоi rrоведiнlс,I; .

сприя€ збережеt*шо та змirцrенню здоров'я, розумовому, психологiчному i
фiзичrrому розвитку дтей;

здйсrrrос соцiатьно-педагогi.*il{Ii патронiг, взасмодiю з сiм'сю;
с осерýдком поширення сеFед багькь психолого-педагогi,шлrх та

фiзiолоriчних зЕ€lнь про дiтей дошкЬного Bircy;
плi}нуе свою дiя.lьнigть та формуе стратегiю розвЕтку ЗДО Ns 28;
формуе ocBiTrrro програ}fу ЗДО Nэ 28;
забезпечуе лобiр i розrгшrовку кадрiв;
Bi:цloBiдro до установчI,{х документiв утворюе, реоргitнiзуе та лiквiдус

ФpyкrypHi пiдроздirшr (вiллiлеr*rя, групи);
додер)Irу€тъся фiншrсовоi дlсlщгrлirи, зберiгас матерiаьно-технiчlry б*у ;здiйснюе iнmi гIовновzDкеIrrщ передбаченi чинним закOнодtlвством

Украirпа.
| -z5 - здО Ns 28 формуе вiдФрrгi й загаьнодостуглri ресурси з iнформацiею

про свою дiяльнiсть та опрLIJIIодIю€ тiжУ iнформацiю вiдггlовiдlо до статгi 30
Закону Украi'ни "ГIро ocBiry" Еа своему вебсайтi.

|.26. У З{О ýч 28 реа-lliзуються пр;}ва дiтей на дошкiлъIry ocBiTy з
врахувi}шшм особлрrвих ocBiTHix потреб у навчшжi й BиxoBarrri кожноi д.Iтини,
у тому числi дiтей з особ.lмвими освiтнiми шOтребаlлшl, вiдповiдlо до принrцrпiв
iнкJIюзивноi освiти-

|.2,1 . Псrосологiчна с.гrужба здО Ns 28 створю€тъся i дiе вiдповiдно до
вимог чинного законод€lвсгва Украiни.

|.28. BiдrocиHll мiж зffо Ns 28 та полiтищlrдuи партiяпшr (об'сдrаr*rями) i
рлiгiйrrtlllrшr органiзацiяrли реryJIюЮться статтею 3I Закону УкраiЬпл "Про ocBiry';.

|.29. Мiжнародrе спiвробiтrмrцгво здiйсr*осться вiдlовiдно до законiв
Украiни "Про освý", "Про доIlпtiлъну ocBiry", iшш{х нормативно-правових
аrсгiв, а тЕко}к мiжнародптlr договорiв Украiни, згода на обов'язковiсiь яких
н4да}Iа Верховною Радою YKpaiHTl.

ш. комIIJIЕктувАння здо л} 28
2.I. ЗДО Ns 28 розрt}ховаIililt на 1 l BiKoBHx груп.
на кожr*rй навчашmй pik мережа груц режим роботи здо Nь 28

i триваrriсть перебувш*rя в ньому дiтей зilrвердхryстъся ffепарталлентом у
вiдrlовiдностi до рiшеrяя викоItавчого KoMiTe.Ty Загtорiзъкоi MicbKoi рu.rшп .rрЬ
затвердкеrпrя мережi закпа{iв дошкьЕоi освiти на навчаJьlпrй pik,

2.2. КомпдектуваннrI груrý{ за BiKoM передбачае перебува""" в нй дiтей
одrого Brky або з рiзницею у вiцi. Рiзновiковi груrш,r мо}куть утворюватися дJuI
дiтей рi}ннъого (вц одrог0 до тръох poKiB) та дошIкijьного Фц ,р"о* до шести
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lаЕш} pokiB (д-lrя дiтей з особливлтми освiжiми потребами - вiд трьох до семи
+шьtш) рокь) BiKy.

До груп з короткотривiшIим перебуванням зарrtховуються дти BiKoM
iд о.шого року.

Якпrо дJIя створення окремоi групи з короткотриваJIим перебуваrrням (до
{ готкн) немае достатнъсi кiлъкостi дilей, то ii зараховуютъ до вiдlовiдlоi
rр!ш здО ]ф 28, що функцiоýус за повним режимом яеребуваr*rя, a-rre без
оргаЕiзаlii дJIя них харчуванIIJI за умови корожотрнвч}JIогo перебуваrrня.

2-з. Груги здо ýs 28 формуютъся В меж€tх гр;IничнСi чисельностi
lЕýоващь, що встltýOвлеýа BiдroBiжro до визначеýих зiконодавством
шpхaTIrBiB наповl*оваgостi груп дiтъмн у закгlадi дошкiяъrrоi освiти, caHiTapHo-
гiгiФiШ( норм i правил утримffIIIя дiтей у зitкJIадах дошкiлъноi освiти

ifuce;bHicTb дiтей з особrивими освiтgiми потребами в iнкrпозивrпдх
rр!тitх - не бi-гьше тръох дiтей з особлквиtrм ocBiTHiMи по.гребамц зокрема:

Ее бЬше однiеi д{ткни, яка пстребуе четвертого чи .r'оо.о рiвlrя
шi:гршлсл,

ве бЬше двох лiтейц шti гlотребуютъ третього рiвня пiдтримки;
не бЬше трьох дiтей, якi лотребуютъ другого рiвня пiдгримки.
У разi rraшHocTi висновкУ, щО Ее мigгитъ iнформацii про рiвеrъ rriдтримки,

T&r дЕтина розподiлясться у груry закJIаду о*вiти BimroBiдlo до складностi ij
пOр\,шень з урахуваIшям рекомеrцацй ком€lнд{ шсихоJIого-педагогiчного
с!трводу дIтини з особ;д.вжrли ooBiTHiMи rrотребами (за участю фахЪцiв
iшстOзшно -ресур сЕого центру}.

2.4. У разi звернеЕня одIого з батькiв або iIцrroгo зiкоЕItого представника
JЕтЕни з особlпlвmда ocBiTHilM потребами у здО }lb 28 утворюються
iштозIшнi гругrrr вiдгlовiдно до вимог tIиннOго зttконодЁtвrгва Украiни.

2.5. За бахсанням од{ого з батъкЬ або irшого зtжонЕого предстtlвника
-IETEHE у закладi доtrrкЬноi освiти д{тиЕа може перебувrги ýротягом дня або
пOрOткотрив€lпо (неповний день).

ДlЯ дiтей, якi перебуваrотъ У здО }ф 28 короткотривllJIо) можуть
!тк)рюватися oкpeмi груглл.

здо ýs 28 може здйсr*оваги gоцittJьно-педагогiчнлй пrrтронат ciM'i з
reтою забезпечення умов д.ilя здобуття дошкЬно'r освiти дiтъми дошкЬного
BIILY з особливиtлпа ocBiTHiMи пrгребами, жi потребуlrrъ корекцii фiзичного
r*-dабо розумового розвитку, tlлe не вiдвiryютъ зitкlтади дошкiльнот освiти, та
Е:цzлння консуJьтацiйноi дсfiомOги ciM'i,

Дiти, ясi перебуваютЬ у здО ffь 28 короткотривало чЕ пiд соцiадьЕо-
педагогiчrштм патронатом, облiковуютьýя.

2.б. Зарахув3tЕня дiтей до 3дО }{s 28 здiйсr*осться директором протягом
хаfендарного року на вi.lшнi мiсця у порядry черговостi надходкенru{ з€l-rlв про
3арilхуваЕня. Заява lrро зарахув€lння Еода€ться особисто одним iз батъкiв або
iнгrпе{ з.tконним Ередставником дrтнни. Прнйом заяв про зарахуваЕня дiтей до
здО Ns 28 органiзову€ться з виЕорЕýтiшlням ýистеми електронноi ресстрацii
.riтей по влаштуванню дiтей до закладiв дошrкi.lьноi освiти ЗашорiзькЪi MiibKoT
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рашл.
зарахуванrrя д{тини здiйсr*осгься вi:цlовiдпдrл наказом д{ректора

ЗДО Ns 28.
2.7. Що З3lяви одrого iз батъкiв або iншого законного предстчlвника дrтини

про зарахув€tшul дггини до ЗДО ЛЭ 28 додttються:
копiя свiдоцтва пр0 народкення д{ц.rни,
мед,{чна довiдка видана вiдповiдно до gгаттi 15 Закону Украiiпл ''Про

зФ(ист населення вiд iнфекцifших хвороб", рilзом з висновком про те, що
.щтIrна може вiдвiдувати з{lкJIад дошкiльноi освiти.

Дя зарахування д.rтини з особшвrаrr,ш освiтrriми потребами та yTBopeHIUI
iшсlпозивIilD( цруп до заIви про зар:lхувill*{я дода€ться висновок iнк-гпозивно-
рсурсногО цеЕгрУ прО комплексну психолопо-педагогiчну оцiнку розвитку
щпши.

дя зарахування дrпши З ir*алiдriсгю до зrшви гrро зарахуванIuI
дод€tютъся:

копiЯ медичногО висновкУ прО дrгинУ З iнвалiдliстю BiKoM до18 poKiB, вид€tного лiкарсъко-консуJьт€Iтивною KoMiciclo зilкJIад/ охоронИ
здоров'Я, абО копiЯ посвiдчеr*rЯ особи, яка одер}Iryе державну- соцiа-llьну
допомоry вiдповiдlо до Закону Украiни "про держ{lвIту соцiальщr до.rоrо.у
особам з iнзалiдliстю з д{тинства та дiтям з iшалiднiстюa';

копiя iндlлвiдуапьноi проrрами реабiлiтшцii длтиrшr з irrва-тliдriстю.
2.8. Першочергово до ЗДо Ns 28 зараховуються дiтl4 якi:
прожив€lють на територii обслуговуваннrI здо м 28 (у разi tt встановленнrl

засновlпаком);
€ рiшеши (усиновленими) братаlчlи таlабо сестрilми дiтей, лd вже

здобувшоть дошкirьну ocBiry у ЗДО Ns 28;
е дiтьми гrршIiвникiв З,лЩО JФ 28;
напежать до категорii дiтей З особrпшиtrп.r освiшriми потребами, що

зумовленi порушеннями irrгелекгуаJьного розвитку таlабо сенсорними та
фiзитлами порушеннrIми;

HaJIeжaTb до категорii дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвсъкого
пiкlryвшrrя, frd влаштованi пц oпircy, у прлйошrу сiм'ю, дцатящай будлнок
сiмейlrого шцу, патонатну сiм'ю, а тiкож усиновлеrпж дiтей;

перебувшотъ у скJIадмх життевlD( обставинаJ( та на облiку в сrrужбах у
справах дiтей;

дiти з числа внугрiшrrьо перемiщених осiб чи дiти, якi мають статус
.щIтини, яка постраждапа внаслiдок воснних дй i збройrrrах конфлiктiв;

мtlють прilво на rrершочергове зарахування до зilкJlацiв освiти вiдlовiдно
до зtlконодавства Украi'ни.

Пiд час подzlнIilI зtutви про зара,кув.lння дитини ло ЗЩо N9 28 один з батькiв
абО iнцшшi засоl*шr1 предстtlвник д.lтиЕIи повинеЕ гrред'явrп,r оршiнал
документо, що пiдтверддсуе прilво IIа першочергове зарахувtlння дитини, та
зfflнаIмти його реквiзити у заявi. У разi, коJIи право FIa першочергове
зарiжування не пiдгвердРкено, дrгина зарzlховуетъся до ЗДо J,{! 28 на загаJьних



:"8

пiдставах.
Пiсля зарiD(ування до здо Ns 28 лlте4 якi належатъ д0 категорiй,

вIвначенlD{ ImM tIУI{ктом, здйсrпоетъся зарахуванюI на вiлънi мiсця iнйх
дiтей' батькаtr,п,r або iнlшами зЕкOнними предсгаВниками якpD( гIодано вyстzlновленому порflдку зiulви про зарахувitнIur,

2,9, Переведення виховаIщiв з oдriei BiKoBgi групи до iншоi та формуванIUIновостворених груп здiйснюсться у Здо J,{} 28 щOрокУ наприкiнui^ лiЬього
перiоду, €tпо не пiзнiше З1 серпня.

ПереведеннrI вихОваIшIЯ iз ЗДО Ns 28 до iншоГо комун€lльного зtlкJIаду
допкiльноi освiти вiдбувасться на пiдставi з€lяви одного з батькiв або iншого
зzlконногО предстitВника дrгини, щО подtlв€lВ зitявУ про зарахувilнIIJI (KpiM
випадкiв, коJIи за рiшенням оргtu{у oпilcll та пiклувЬн" Ъоо суду йi.ц.
проживанIrя дитини визначено з iншим iз батькiв).

2.10. За виховilнцем зберiгасгься мiсце у ЗДО Nь 28 у лiтнiй перiод та утalких випадкglх:

у разi хвороби виховttпця, його санаторного лiкування, реабiлiтацii;
у разi карантину в ЗffО Ng 28;
на час вiдгryстки одного з батъкiв або iншого з€конного предс-тавника

дитини.
ВиховшЩi urаршОго дошкiлъногО Birqy, якi здобУв€lютЬ дошкiльну ocBiry уздО Ng 28 та на початок лiтrrього перiоду . ,u***", яких зар€жовано до закJIаду

зiгilJьноi середнъоi освiтц за бажаr*rям одrого з батькiв або iншог0 законного
предстalвника д,IтиIrи можутъ г{родовжувати здобувати доllпсiлъну ocBiry в
ЗДО Ns 28 до кirщя лiтtrъого шерiоду.

2.||_ ВцрахувашilI виховilнцiв iз ЗЩо ýs 28 може здiйснюватися:
за зffIвою оJшого з батькiв або iншого з€жонного rlредстtlвника д{тини, щоподЕtвtlв зiUIву про зар:}хувztння (KpiM випадкiв, KoJlи рiшенням оргi}ну опiки та

пiшrування або суду мiсце прOживанIut дЕтIftrи визначено з iншим iз батькiв);
на пiдсТавi медИчrrог0 висновкУ про cT€lH здоров'я Д.IТИНИ, щ0 викпючае

можпивiсть tt пода-irьшого перебувашrя у здО Ns 28;
у разi досягнеНня вихоВ€lнцеМ стtlноМ на 1 вересня повних семи poKiB (для

ДiТеЙ З ОСОбЛИВИМИ освiтнiми потребами * повних вOсьми poKiB), що йр.дбачас
йогО вiдрахуванIUI до 3l серпня поточного року;

у разi переведення вихов€lнця до iншого зtlкJlqду дошкiльноi освiти;
У РаЗi НеВiДВiДУВtlННll ДиТиною ЗДО }lb 28 протягом двOх мiсяцiв пiдряд

упродовж навчалъного року без поважних причин.
Щиректор здО лЬ 28 зобов'язаний письмово iз зазнатIен}UIм причин

повiдомити одного з батькiв або iншого законного предстrlвника д.Iтини про
вiдрахув{lнIUI д,rтини не менш як за десrгъ кi}пендарних дliв до 'uйовiдрахуванI#I.

3аборонясться вiдрахувtlння д{гиш{ iз ЗЩо Jф 28
визначеЕо цим шунктом.

з iншrах пiдстав, нiж

Вiдрахувltн}Ul дrгини iз ЗRО JФ 28 здiйснюеться вiдlовiдrrим наказом
директора ЗДО Ns 28.



9

2.|2. У разi зарч}хувilння виховtlнця до закладу освiти дjIя здобуття
-lгатьноi середrьоi освiти вiдрахувitння iз ЗДО ]ф 28 тЕжок} виховшщя
rтйсrпосгься на пiдставi даних про факт зарiDryванIrя, якi можуть бути отриманi
за .Iопомогою електронних систем взаемодii (у разi iх впроваддення) або за
зilIЕтом до вiдповiдrого закJIаду освiти про TaKi данi.

III. рЕжим роЪоти здо лlь 28
3.1. Режим роботи зtlкJIаду дошrкiлъноi освiти, тривалiсть перебування в

шоцч дiтеЙ встановJIюсться Його засновникOм (засновникал,пл) вiдповiдно до
зilконодilвства. Режим роботи ЗДО Ns 28, трива-гliсть перебувtlк{я в ньому дiтей
загверджуеться ffепартаментом у вiдповiдlостi до рiшенrrя викончtвчого
xoviTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради про затвердження мережi закладiв дошкiльноi
освiти на навча_iьшй piK.

З.2. ЗДО JЧg 28 працое за п'ягиденним робо,шм тюкнем. Вихiдli длi:
q,ботц недfurя, свягковi дli.

3.3. Реilg,ш роботи iнкlшозивrштх груп встановJIюетъся з урахуваннJIм
прведеш{r{ кореrщЙно-вiдновjllовЕlJьноi та соцiа.lьно-реабiлiтацiйшоi роботи.

IY. ОРГАНIЗАIЦЯ ОСВIТНЪОГО ПРОЦЕСУ У ЗДО ЛЬ 28
4.1. Навчшrьшrй piK у ЗДО Ns 28 починасться l вересня i закiнчуетъся

3l травня настуIIного року. Лiтнiй перiод починасться l червнrI i закiнчуеться
3l серпня.

4.2. Освiтнiй процео у З.ЩО ЛЬ 28 оргшriзовуеться вiдповiдrо до законiв
YKpairmr "Про ocBiry", "Про дошкiльну ocBiry", iнlllих акгiв законодавства. У
ЗДО Ns 28 освiтнiй процес вкJпочае розвитоц виховання, нtlвчання його
вID(ов.tнцiв i вiдбуваеться вiдповiдно до освiтнъоi прогрilми. Змiог дошкiльноi
освiти визначаетъоя Базовим компOнентом дошкiльноi освiти.

4.3. ЗДО Nb 28 дrя формування ocBiTHix програм може використовувати
ocBiTHi прогрilми, рекомендованi центрi}Jьним оргЕlном виконавчоi влад{, що
забезпечуе формувzlнЕя та реа,rriзу€ держilвну полiтику у сферi освiти.

Рiшешrя про обраr*rя та використ€tнIlя ocBiTHboi rrрогрilми схвilJIюеться
педагогiчяою р&дою ЗДО Ns 28 та затверджуgгься його дlpelýopoм.

коясrrа освiтня прогрtlIчIа гIовинна передбачати набуття дитиною
компетентностей, вlIзначених Базовим кOмпонентом доlшсirьноi освiти.

4.4.З метою своечасного вlIrIвлення та розвитку обларувань, здiбностей
вихованцiв ЗДО NЬ 28 може оргаrriзовувати освiтнiй процес за одним чи
кiлькома прiоритетrтими нiшрямами (худолсlъо-естетичrплй, фiзкульryрно-
оздоровчrй, музичrшлй, ryмшriтарний тощо).

4.5. Здобуття дошкiльноi освiти дiтьми з особливими освiтнiми потребами
здiйсlпосться за окремими програмillvfи i методикalми, розробленшrли на ocHoBi
Базового компонента дошкiльноi освiти центрi}Jьним органом виконавчоi
влади, що забезпечус формування та реалiзус держilвну полiтику у сферi освiти,
за погодкенIям з центрадьним оргslном виконавчоi влад4, що забезпечус
формувашrя держi}вноi полiтики у сферi охорони здоров'я.
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4.6. Ддя забезпечення iндивiдуалiзацii освiтнъого процесу для дiтей з
особ.tпвl.плрl освiтнiми потребами BimloBiдro до висновку iнкiпозивно-
ресурсного цеЕгру про комплексну психолого-педtгогiчну оцiнку розвитку
JIlтнни, iндлвiдуальноi прогрtlми реабiлiтацii дитини з iнва.lliднiстю (за
наязносгi) скJIадасться iндивiдуальна програма розвитку, що розроблясться
ю}.rандою психолого-педагогiчного супророду.

Надшlня психолого-педiгогiчних та кOрекцiforо-розвиткових послуг дiтям
з особливими освiтнiми потребшrи здiйснюgгься вiдповiдrо до вимог .Iинного
за(онодzlвства Украiни.

4.'7.На ocHoBi ocBiTHboi прогрilми педагогiчна рада закJIаду дошкiльноi
освiти визнача€ Iш€lн роботи на нllвчtlJьнlй piK та лiтнiй перiол що конкретизуе
органiзацiю освiтlъого процесу. ГIлан роботи ЗДО Nq 28 зiIтвердкус д4ректор
ЗДо Ns 28.

4.8. ЗДО ]S 28 самостiйя0 вLЁЕачае форми органiзацii освiтнъого процесу.
Розклад органiзацii освiтrrъого lrроцесу зiIтвердкуеться J&rpeкTopoM ЗЩО Jф 28
.fo початку навчаJьного року.

4.9. Надшrня додаткових ocBiTнix послуг, якi не визначенi Базовим
Ko}tпoHetIToM дошкi.гьноi освiти, запровадкуеться лише за письмовою згодою
ол{ого з батькiв або iншого зчlконного предстitвника д,Iтини. .Щодатковi ocBiTHi
посJryги надilються за pi}xyнoк коштiв батькiв або iншплх зilконних
предстilвникiв д4тини, фiзичних та юримчних осiб на ocнoBi угоди, укладеноi
r.riж одним iз батькiв або iншим законним предстitвником дитини та закJIадом
дошкi.lьноi освiти в меж€lх грtlнично догryстимого н€lвчlнтФкеш{rl мгини.

ч. оргАнIзлцlя хАрчувАнIIя дIтЕЙ у здо ль 28
5.1. ЗабезпеченIuI та оргitнiзащiя харчувtlння виховшrцiв у ЗДО Ns 28

здйснrосться його засновником, орг€lном управлiнllя та його вiдокремленим
сгрукц,рrпам пiдроздiлом, дирекtором ЗffО Ns 28.

5.2. ЗДО Ns 28 забезпечус збалшrсOване харчув€lшш дiтей, необхiдrе для iх
н€tлежного розвитку, з урilхуванням особливих дiсгищrих по,греб дiтей, а також
дотримilнюш прrтrrцшriв здоровOго харчувilш{rl та натурztJьного набору
продуктiв, затвердженого у встrlновленому законодавством порядqу, згiдlо з
нормативно-прzlвовими актами, що реryJIюютъ Iмтtlння органiзацii харчування

у зilкJIадах дошкiльноi освiти.
5.3. Органiзацiя харчуванIrr{ дiтей у закладi дошкiльноi освiти залежить вiд

режиму роботи зtlкJIаду та тривllлостi перебування в нъому дiтей.
5.4. Батьки сплачують за харчувlIння виховilнцiв у ЗffО Ns 28 у розмiрi,

визначеному його засtIовником. Порядок встalновлення rrпати за харчування
дитини у закл4дi дошкiльноi освiти визначастъся Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

5.5. Безкоштовним харчувtlнням у ЗfО Nb 28 забезпечуються категорii
дiтей, гrерелбаченi законодавством Украiни. Дя категорiй дiтей, якi
потребують соцiа-ltьноi пiдтримки, встановJIюються пЬговi умови оIшати за
харчувilшш за рiшешrям оргшry мiсцевого сztмоврядувtlння за рахунок KorrrTiB
мiсцевого бюшкету.
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5.6. Вiдповiда.пънiстъ за харчуванЕя дiтей у ЗДО ýs 28 покJIадаютъся на
з.tсновника оргilн управлiння та його вiдокремлеrтлй струкгурr*й пiдроздiл,
лrрекгора ЗДО JФ 28.

5.7. Контроль за органiзацiсю та якiсгю харчуваIrIи у ЗДО Nq 28 здйсrпое
зЕrсЕовнIщ орган управпiння та його вiдоlсремлешrй струкryршй пiдроздiл,
.Iержzrвний нагляд - вiдповiдri контро.lпоючi органи.

\Ц. ОРГЛНIЗАЦШ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛТЕЙ
б. 1. У ЗДО Jф 28 дiти забезпечуються постiйшлм медичним

обоrуговуванням, rцо здiйсl*оеться медичними працiвшлками, якi входять до
пrгагу ЗДо Jч9 28 або вiдповiдних заклапiв охорони здоров'я, у порядку,
встilновленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

6.2. Що основних обов'язкiв медичних працiвникiв ЗДО Jф 28 належать:
монiторшrг cTilнy здоров'я, фiзичного та нервово-психi.rrrого розвитку

лтей, наданrш iM невiдкладrоi медшшоi допомоги;
здiЙснення контропю за своечаснiстю проходження медичних огJuIдiв, у

то}ry числi погшлблениь органiзацii виконання профiлактиtlних та оздоровчих
за:rодiв, оцiнка iх ефекгивносгi;

здiЙснення контроJIю за органiзацiею та якiстю харчувtlння, дотриманIuIм
рачiонапъного режиму ocBiTHboi дiяльностi, навчалъного нilвilнтtDкенЕя;

медичнlЙ коЕцроJь за виконaш{ям саrriтарно-гiгiенiчного та
протиепiдемiчного режимiв ;

проведення сшriтарно-просвiтнlлдъкоi роботи серед дiтей, батькiв або
iнших законних представникiв д{тини та працiвникiв ЗДО Ng 28.

б.3, ЗДО Ns 28 надас примiщення i забезпечу€ нitлежнi умови дrя роботи
медичних працiвrп,lкiв та проведенrul лiкувально-профiлзктиtшrих заходiв у
межах, встf}новлених законод{lвством.

6.4. ДJl'я проведення корекцйно-розвижовоi роботи в iнкiпозивних групах
облаштовуються вi,щrовiднi кабiнети та примiщення.

ЧII. УЧАСНИКИ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗДО ЛЬ 28
7.1. Учасникашrи освiтнього процесу у ЗДО Ns 28 е: здобувачi освiти;

педагогiчнi прашiвlшлки; медиtlнi працiвшrки; бrгьки здобувачЬ освiти або ix
законнi представники; помiчнrшоr вихователiв; асистенти дiтей з особrпавими
освiтнiми потребами; iншi особr4 передбаченi Законом Украiни "Про дошкiльну
ocBiry" та запученi до освiтнього процесу у порядку, що встЕlновJIюстъся
закJIадом освiти.

7.2. Форми матерiа"lьного та морЁlJьного заохсчення за успiхи у працi для
працiвшткiв ЗДО }lb 28 встановJIюються вiдповiдно до Iмнного зtlконод€lвства
Украtни.

7.3. Стrryс, црава та обов'язrол учасникiв освiтнього процесу визначаються
зaконами Уrсраiни "Про ocBiTy", "Про лошкiлъну ocBiTy", iIшIми актitми
зiжонодilвствъ cTuITyToM, правилами внутрilпнього розпорядку ЗДО }ib 28.

7.4. Здобувачi освiти м€tютъ пр€lво на:



t2

безоплатну дошкЬну ocBiry ;

безпечнi й нешкiшшrвi умови нilвчalнIш} утримalння;
зttхист пiд час освiтнього процесу вiд прlлlпокеннrl честi та гiдrоgгi, буш-

якID( фор* HacиJrьcTBa й ексгшryатадii, булirгу (rркувш*rя), д,{скримiнацii за
бу;ь-якою ознакою, пропiгfiци та агiтацii, що з€lвд€tють шкоди здоров'ю
здобувача освiти;

здоровlй спосiб жиrгя;
безоплатне медичне обсrrуговувilш{я у меп€х повновzDкень ЗrЩО Ng 28;
якiснi ocBiTHi посJIуги;
повагу JIюдськоi гiдносгi;
iнmi необхiдli умови дIя здобуrгя освiти, у тому числi дJIя осiб з

особливl.mлrа освiтнiми потребапrи та Ь соцiа-пъно незtlхищених верств
населення,

iншi права передбаченi .пшrrшм з.жонодавством Украlпл.
7.5. Права бmъкiв або осiб, fici ix заплirrrоrотъ:

вибирати закJIад доlrrкЬноi освiти та форму здобутгя д,Iтиною дошкЬноi
освiти;

обирати i бути обраrлrпrи до органiв громадського сtlмоврядувttння
ЗДО Ns 28;

бути на громадськI,D( засадах асистентOм д{тини з особливими освiтнiми
потребашrи або визнаЕмти особу, яка виконуваIиме обов'язки асистеIIта дигини;

з,lхищЕхти вiдlовiдно до з.конодzlвства права та законнi iкrереси здобувачiв
освiти;

звертilтися до закладiв освiти, оргшriв управлilтня освiтою з питttнь освiти;
завчасно отримувати iнформацiю про Bci заплшrованi та позшшановi

педагогiчнi, психологiчнi, медичrri, соцiологiчнi зzlходи, дослiдження,
обстеження, педtгогiчнi експеримеIIти та над€lвати згоду на участь у них
дитини;

брати rIасть у розробленi illдшiдуаrьноi програлли розвитку д,Iтини;
отримувttти iнформаlдiю про дiяrьнiсть ЗЩО Ns 28, у Tol"ry числi щодо

надашш соцiашьних та псLD(олого-педагогiчних посJryг особам, якi пострiDкдirпи
вiд булiнry (rркувашrя), сга;ш його свiдкалшr або вчrлrпали булiнг (uьrсування),
про результати навчilння cBoix дiтей (дiтей, зaконними представникztn{и яких
вони е) i резуJьтати оцirповштня лсостi освiти у ЗДО NЬ 28 та його ocBiTHboi

дiяльностi;
подtlвати дIректору ЗДО Ng 28 або засновнику з.uIву про випа,щи булirгу

(цькування) стосовно д{тини або будъ-якого ir*rrого учасника освiтнъого
процесу, вимагати повIIого та неупередженого розслiдуваннrl цих випадкiв.

7.6. обов'язки батъкiв або осiб, якi ix замiнrоють:
сrrриrtти здобуттlо Jцrгиною дошкi.lьноi освiти;
забезпечувати умови дJIя здобутгя дiтьми старшого допrкiлъного BiKy

дошкiльноi освiти за будъ-шсою формою;
своечасно вносЕти tшату за харчувitшш дитини в ЗДО Ns 28 у

встаЕовленому шорядку ;
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свосчасно повiдом,ulти ЗДО Ns 28 lrро можJIиву вiдсутнiстъ або хворобу
JиTIдil,I;

виховувати у дiтей повrгу до гiдностi, прав, свобод i законтrих iHTepeciB
-]юл{ни, законiв та етиtIних норм, вiдповiда.lrьне ставлення до власного
з]орв'я, здоров'я оточуючих i довкiлля;

сприrIти оп€tнув{tнню дитиною освiтнъоi прогрilми та досtrненню,
передбачених прогрtlмою результатiв навчitш{rl;

пов€Dкати гiднiсть, права" свободи i законнi iнтереси дитини та iншlпс
1часникiв освiтнъого процесу,

дбати Про фiзичне й психiчне здоров'я д,Iтини, сгrрияти розвитку ij
здiбноgгей, формувати нitвктшси здорового способу життя;

формувати у дIтиrilr кулътуру дiалоry, кулъryру життя у взасморозумiннi,
lerpi та Злагодi мiж yciMa народами, етнiчнипшл, нацiоналъними, релiгiйнишпа
групitми, шредстitвникllмн рiзних полiтитrих i релiгifл}их поглядiв та
кУлъТУР}шх ТрадицiЙ, рiзного соцiаьного гrоходкеrrrrя, сiмеiшrого та майнового
сгану;

наст€lновленням i особистим прикJIадOм утверджувати пOвагу до
суспi.гьноi мора-rri та суспiльних цiнносгей, зокрема прtlвд{, спрilведливостi,
пагрiотизму, гумtжiз,rrу, толерitнтностi, працеJIюбства;

вLD(овувати у д{тинlл повilгу до державноi мови та держilвних символiв
Украtни, нацiона.ilьrrих, iсторичних, кулътурIil{х цiнностой Украiни, дбйливе
ст€lвленIuI до iсторико-культурного надбання Украiни;

дотримуватися устансвчих докумеrrгiв, прilвил внутрiшнього розпсрядку
ЗДО Ns 28, а також умов договору про надtlння ocBiTHix посJryг (за наявностi);

сприяти керiвrмrцву ЗДО Ns 28 у проведеннi розслiдувшrня випадкiв
булiнry (цькування);

виконувати рiшенlrя та рекомендацli KoMicii з розгJIяду випадкiв булilтгу
(цькування) у ЗДО }lb 28.

7.7. IHmi права та обов'язки багъкiв, здобувачiв освiти встановлюються
ЕIинним законод€lвствOм Украirш, статутом ЗДО JФ 28 i договором trро над€lн}ul
ocBiTHix гIосJrуг (за наявностi).

7.8. Вiлвiдувilння дитI4IIою ЗДО Ns 28 не звiльняс сiм'ю вiд обов'язку
вLDювувати, розвивати й навчати п в poдlHrroMy колi.

7.9. Трудовi вiдrосини реryJIюютъся з.tкOнOд€tвством YKpailM про праlцо,
Законаttли Украiни "Про ocвiry", "Про дошкiлъну ocBiry", iншими нормативно-
правовими tlктtlми та пр;tвилtlми вIIутрiшнього трудового розпоряду,

,Щиректор ЗДО Ns 28 несе персональну вiдповiда-шънiсть за порушенIuI ним
трудового з аконодавства Украiни.

7.10. На пос4ду педагогiчного працiвника З.ЩО Ns 28 призначаеться особа з
високими моралъними якостями, яка ма€ виIцу педагогiчну ocBiTy за
вiдповiдною спецiа"ltьнigгю таlабо професiйну ква-пiфiкшliю педагогiчного
працiвтшлк4 забезпечус резуJьтаrивнiсть i якigгь роботи, та якщо Гi фiзичний i
психiчний cTulн дсзвоJIяе вико}Iувати професiйнi обов'язки.

7. 1 0. l. Педагогiчнi працiвшrки мtlютъ прtlво:
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на вiльний вибiр ocBiTHix проrрам' форм' методiв i засобiв навчilнtut, Що
вiдlовiдшоть освiтнiй програмi;

педагогiчну iнiцiативу;
пiдвищення ква"гriфiкацii, перепiдготовку;
вiльний вибiр ocBiTHix процрilм, форм навчанIrll, закладiв освiти, установ i

органiзацiй, iшпих суб'ектiв освiтньоi дiядьностi, що здiйснюють пiдвищення
квшiфiкацii та перепiдготовку педiгогiчних прадiвнlжiв ;

достуП до iнформацiйrих pecypciB i комунiкацiй, що використовуються в
освiтнъому процесi;

вiдзначеr*rя успiхiв у свой професiйнй дiяльностi,
СПРilВеДЛиВе Та об' екгивне оцiнrовzlнюI cBoci професiйноi дiяьноgтi ;

захист професiйrrоi чеgтi та гiдноgгi;
безпечнi i нешкiдливi умови прilý;
г{астъ у громадсъкому сilмоврядуваннi ЗДО Nе 28;
участь у роботi колегiаlьr*rх оргаriв управлirшя ЗffО Nч 28;
на соцiалъне та MaTepia-ltbHe забезпеченнrt вiдповiдrо до з€lконодавства

Укра'lни;
захисТ пiд час освiтнього процесУ вiд будъ-лсих форм насиJъства та

еКСПЛУаТаЦii, У тому числi булiнry (цькування), zuлскриriнацii за будь_якою
ознакою, вiд пропаганд{ та агiтаrIiТ, що завдЕlють шкоди здоров'ю.

7 . l 0 .2 . Педагогi.rнi працiвттики зобов' язанi :

постiйно пiдвищувати свiй професiйний i зага-lrьнокультурнrпi
педагогiчну майстернiсть ;

ВИКОнУВаТи освtтню програму для досягнення здобувачапtи освiти
передбачених нею результатiв н€lвчitннrl;

СПРИЯТИ РОЗВИТкУ ЗДiбностеЙ здобувачiв освiти, формуваrппо н€}виIIок
здорового способу життя, дбати про Тх фiзичне i психiчне здоров'я;

дотрlfuIуватися педагогiчноi етиюr;
повaDкати гiднiсть, прав4 свободи ill законнi iнтереси Bcix 1"rасникiв

освiтнього процесу;
наст{lновленнr[м i особистим прикJIадOм угверджувати поваry до

СУспiльноi мора-шi та сусгtiльних цiнноgгей, зокрема правди, справедливOстi,
патрiотизму, ryм€}нiзму, толерitнпrостi, працелюбства;

бРати участь у роботi педагогiчноi р4да та iкшrх заходitх, пов'язаних з
пИвищенням професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi;

ВИХОВУВаТи У здобувачiв освiти поваry до держilвноi мови та державних
Символiв Украiни, нацiональt*tх, iсторични& кулътурних цiнностей УкраiЪи,
дбйrмве стttвлення до iсторико-кульryрного н4дбшrня Украiни та
навколипIнъого природIого середовища;

фОРмУвати у здобувачiв освiти прrгнеш{я до вза€морозумiння, миру,
ЗЛаГОД{ МiЖ yciMa народами, етнiчними, нацiона.пьними, релiгiйними групами;

захищати здобувачiв освiти пiд час освiтнъого процесу вц будь-яких форм
фiзичного та психiчного насильстваэ принюкеннrI честi та гiдностi,
ДИСКРИМiНацii за буд-якою ознакою, пропiганд.,I та агiтацii, що завдають

prBeнb та
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]шч зJоров'ю здобувача освiти;
-DJерlхг_tъатися уст{tновчих документiв та прilвил внутрiшнього розпорядку

IЮ -!Ё 28, виконувати cBoi посадовi обов'язки,
швiдоrдrяги керiвництво ЗДО Ns 28 про факти булiнгу (цьrсування)

спшOiЕо злобувачiв освiти, педагогiчних працiвникiв, iншlо< осiб, якi
]ш!чпOтъся до освiтнього процесу, свjдком якого вони буш особисто або
пtощлtЬ про якi отрим€ши вiд iнших осiб, вживати невiдкладн}ж зitходiв для
lрЕIrrЕеIп{я бупiнгу Gъкуваrшя;.

7.10.3. Педагогiчнi працЬники м.lють також ir*rli права та обов'язки?
шсре.бачевi чинним з{жоЕодчlвством YKpairm, колективним договором,
TP!-J0BIL\{ договором.

7.10.4. Педагогi.+тих та iнtlшос прщiвнллкiв ЗЩО JФ 28 призначае та звiльняе
-шректор ЗДО Ns 28,

7.10.5. Педагогiчнi прачЬlмки ЗДО J\b 28 пiдлягають aTecTmrii вiдповiдно
-ш порядку, вст€tновленого центрitлъним оргш{ом виконавчоi влади, що
забезпечуе формуванЕя та реаrriзуе держitвну полiтику у сферi освiти.

7.10.6. Педагогi.lнi праuiв}шкц якi систематиLlно порушують cTtITyT,
шравIlла вкутрiшнього трудового розпорядку ЗДО Jф 28, не виконуютъ
посiцових обов'язкiв, умов колективного договору або за результатами
aTecTalliT не вi.щtовiдаютъ зйманй посадi, можутъ буш, звiлъненi з роботи
вiлlовi.щrо до Iмнного законодitвства Украiни,

7.Ю.7. Вi.щолiкilннrl педагогiчнrос працiвнlлсiв вiд BиKoH€lHIllI професiйr*тх
обов' язкiв не догryскастъся, KpiM випадкЪ, передбачених зaконодчlвством.

7.10.8. Працiвrплюr ЗДО Ns 28 несутъ вiдповiдальнiстъ за збереження
iхиття, фiзичне i шсихiчне здоров'я дитиtм згiдrо з чинним законод€tвством
Украiни.

7.10.9. Прачiвrпаки З'ЩО Ns 28 проходять перiодичнi медичнi огляди в
ýстановленому законодавством порядку.

Асистент дIтиt{и з особливими освiтнiми потребап,и проход,Iть медичний
огJяд вiдповiдlо до вимог законодчlвства.

7.10.10. Педагогiчне наlвtlнтtDконня педагогiчних прачiвникiв час,
призначешай для здiйснеrшя освiтнього rrроцесу, який визначаетъся на пiдставi
з€lкоЕодавства Украirш.

7 .||. Працiвншсеl ЗДО JФ 28 у партнерствi з багьками або iншипдl
зzжонними rrредстilвникtlми дiтей забезпечуrоть сднiсть навчання, виховаrrня i

розвитку виховшlцiв у раJ!ш(ах освiтrъого процесу, створюють безпечне ocBiTHe
середовище, вiльне вИ буль-якrоr проявiв HacиJlъcTBa та булiнгу (цъкуваrпrя).
Учасники освiтнъого процесу взаемодiютъ на ocнoBi поваги од}ш до одного,
дотримilннJI прzlвил внугрiшнъого розпорядку ЗДО Ns 28.

7.12. Заlrучентrя виховзlнцiв пiд час освiтнього процесу до викон€lння робiт
Ем до учасгi у з€lходzlх, не пов'язаних з виконанням освiтнъоi програми,
забороняеться.
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\цII. уtIрАвлIнЕя здо }lъ 28
t_ l. Управлiшя ЗДО ЛЬ 28 здйсr*оють:

ЕовнЕк ЗДО Nч 28;
оргш 1тrравлiшrя;
_I]рекгOр ЗДО Ns 28;
m:агогi'пrа р4да ЗДО NЬ 28 щолегiальнлй постifшо дiючий оргilн

IпFтiшя ЗДО Jф 28;
]ffппilr колегiальниЙ оргшr громадсъкого самоврядув€lннrl ЗДО ЛЬ 28 _

rашEi збори (конферещiя) колекгиву ЗДО Nэ 28;
iвrпi оргаr*r, передбаченi спецi€шьними зzжонrlми та/або статутом.
оргштl громадського сilмоврядувtlнIul здо Jф 28 та пiкlryвальна рада здо

ý ]8 чають право брати участь в yпptlBлiHrri З.ЩО Ns 28 у порядку та межах,
r"пrFIeHID( законilми YKpair*r "Про ocBiry", "Про дошкiльну ocBiTy" та
стlт!точ.

8.2. Засновник ЗДО Ns 28:
rrylйrrас рiшення про створеншl, реоргшriзацiю, лiквцацiю чи

шерепрофi_гповаrпrя (змrrry тшry) ЗДО JФ 28;
забезпечуе фiншrсувtlнIul ЗДО JФ 28;
забезпечус утримiufi{rl та розвиток матерiшlьно-технiчноi бази

3ДО Ns 28 на piBHi, доgгатцьому дIя викоЕчlння вимог стандартiв дошкiльноi
ocBiTH та лЩеrвiftпах умов;

l, разi реорганiзацii .пд лiквцашТ ЗДО Ns 28 забезпечуе здобувачам освiти
чuлсшigгъ продовжити н:lвчztннrl на вiдrовiдrому pbHi освiти;

забезпечуе вiддовiдно до закоЕодавства створекrя у Здо Ns 28
безпереIш(одIого середовища NIя учасникiв освiтнъого процесу, зокрема дjIrI
осiб з особ.гптвrлrли освiтнiми потребами;

оприJIюд{ю€ на сво€му офiцiйному вебсайгi iнформацiю та документи про
вIil(ористання публiчних коштiв у сферi дошкiльноi освiти,

реалiзуе irлrli повнов€Dкення, передбаченi чинним законодчlвством Украiни.
8.3. Оргшl управлiння ЗДО Nb 28:
затверд2ку€ статут ЗДО Nq 28 (його нову релакцiю);
здЙснrос KoHTpoJrь за використ€lнЕям ЗДО Ns 28 гryблiчних коштiв;
укJIадас трудовлй договiр з дирекtором З.ЩО JФ 28, обраrrим (призначеним)

!- порядку, встztновленому чинним законодatвством Украi'шл ,

розривае контрtжт з директором ЗДО Jф 28 на пiдстi}в€tх та у порядку,
ви-значених чинним зiжонодzlвством Украiни;

забезпечуе достуIIнiсть булiвлi, споруд i примiщенъ ЗДО Ns 28 згiдно з
.IержчIвними будiвеJьними нормilми i стандартами;

затвердд{уе кошторис та прlймае фiнансовrй звiт ЗДО }ф 28 у випадках та
порядку, визначених ltинним з€конодzlвством Украiни;

здiЙсr*ое KoHTpoJlь за фiншrсово-господарсъкою дiялънiстю ЗДО Ng 28;
здiЙсrпое KoнTpojrь за дотримrlшшм устitновчих докумеrrгiв ЗДО Ns 28;
забезпечу€ cTвopeнrul у ЗДО Ns 28 iнкJIюзивного освiтлтъого середовища,

1ъiверсального дlа:зайлту та розумного пристосуваню{;
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створюс умови для розвЕтку ЗДО Nt 28;
органiзовуе пiдготовку, проведешш ексIrериментаrьноi та iнновацйноi

лhъноgгi у ЗДО Ns 28 та контро.lпое хiд ix здiйсненЕuI;
з:йсr*ое KoHTpoJlь за ЕедопущешUIм прrвiлеiЬ .м обмежеrъ (даскримiнацii)

:la озЕ:lк€lми раси, колъору t шсiрц полiтrа.п*щ релiгйшлх та iнших переконilнъ,
стагt BiKy, iнва_гliдносгi, етнiчного та софаьного похоркенIilI, сiмеfтного та
rrайновою стfiцr, мiсця прожрrвання, за мовними або ilшrими ознаками;

здйсшое облiк здобувачiв освiти здО Ns 28 у порядку, затвердкеному
Кабiнетом MiHicTpiB YKpair*r;

з.rйсrrrое KoIrTpoJlъ за додержzшlнrtм здО Ns 28 rrрtlвил з охорони прачi та
безпеlс,l, протипожежноi безпеки i санiтарного режиму в зzlкJlад€tх освiти;

вЕконус функцii гоJIовного розпорядника бюджепrrтх копrтЪ BiдroBйHo до
ftолriетrrого зutконодавства. Органiзовуе i проводать вкутрiпrrrй koHTpoJb та
rщтрiшrй аудrт у ЗДО JФ 28;

сIтриrI€ розробцi плilry заходiв, спрямовrrню( на загrобiгаr*rя та протидiю
Ф-аiщ, (шкуваr**о) у ЗДо Ns 28 розглядас скарги гlро вi2цлову щодо
реагrзашrя на випадки булiнгу (цькуваr*rя) за з€UIвtlми батькiв здобувачiв
освiтц зitконних предстilвникiв, iншшr осiб i приймас рiшеlrrrя за резуJьтатt}ми
розг.lяJIу тilких скарг;

сприJI€ створенню безпечного освiтнъого середовицIа у здо Nэ 28;
здiйсr*оС iншi повнов€DкенЕя, передбаченi чинним законодавством Украrни

Та ПО;rОженням rrро департамент освiти i науки Запорiзъкоi мiсъкоi ради.
8.4. Безпосередне керiвниrцво ЗffО Ns 28 здiйсr*ое його директор, якъй

tryIrзначастъся i звiлъняетъся З IIосад{ органом управлiння у порядку,
ввЕаченому законодilв ством.

8.4.1. .Щиректором ЗДо лЬ 28 може бути особа, яка € громадянином
!'rраiшr, вiлъно володiе держilвною мовою, мае вLilцу педагогiчну ocBiTy, стшк
Пе:аГОГiЧrrОi т#або науково-педагогiчноi роботи не менше трьох poKiB,
ОРганiЗатОрськi здiбноgтi, cTElII фiзичного i цсихiщlого здоров'я, пIо не
перешкодка€ викон€tнню професiйl*rх обов' язкЪ.

8.4.2..Щиректор ЗДО Ns 28:
органiзовуе дiялънiсть З{О JФ 28;
вiдrОвiдаС за решriзацiю зilвдань доIшсiлъноi освiти, визначених Законом

}tьраiЦш "Про дошкiльну ocBiry";
вирiшуе IIит€IнюI фiнансово-господарсъкоi дiяльностi З!о Ns 28;
прrгJначас на посаду та звi.iьняе з поýад,I прат{igшцdg, вIi[tначас ix

фlшаriональнi обов' язrоr;
ЗабеЗпечус органiзацiю освiтнъого процесу та здiйсненшI кошгролю за

вш(онzlннllм ocBiTHix програм ;

ЗабеЗПечУе фушсцiокув€lння вкугрiшнъоТ системи забезпеченIш якостi
освiти;

забезпечуе умови дпя здiйснеrшя дi*ого та вiдсритого {ромадсъкого
хонтроJIю за дiяльнiстю ЗДО Ns 28;

СПРИlI€ Та стВорю€ умови дIя дiя.lьноgгi оргаrriв самоврядув€lЕня
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ЗДО Ns 28;
СПРИr{€ ЗДОРОВОМУ способу життя здобувачiв освiти та праrтjвrшткiв

ЗДО Ns 28;
забезшечус створення у ЗДО Ns 28 безпечного освiтнього середовищц

вЬного вiд насилъства та булiнry (чькуваrшя);
видае у меж€ж коршетенфi накази i контро-глое ix виконання;
забезпечуе плаIIувilншI дЙлъностi та формувалlня страгегii рOзвитку

ЗДО ]ф 28, оргапiзовус його дiяльнiстъ,
ГОТУС пРОскг штатного рOзпису закпадr освiти в межах затвердженого

фонду заробiтноi плати та гrодае його деIIартамеrrту освiти i науки Загrорiзькоi
rriсъкоi ради ýа затвер ення;

конТроJIюе органiзацiю харчування й меди*rого обслуговування дiтей;
затвердкуе Гtпан роботи на рiц правЕла внутрiшнього трудовсго

розпорядку, посадовi фобочi) обов'язки (iнструкцii) та графiки роботи
прачiвlмкiв ЗýО Nч 28;

органiзовуе рiзнi форшrи спiвпрацi з батьками або особамr4 якi ix
замirпоють;

забезпечуе вiдкркгiстъ i прозорirгъ дiяльностi ЗДО }ф 28, зокрема шлltхом
оприлюднеЕIIя гryблiчноТ iнформацii вiдповiдно до вIrмог законiв Украirш "Про
ocBiry", "Про досryп до публiчноi iнформацii" та "Про вiдlсритiсть
використt}ннrl публiчних коштiв" та iнших законiв Украiни;

Забезпечуе дотримttЕня лiцензiйштх умов, вимог охороЕи гrрацi, безпеки
життеДiяльноuгi, ýротипожежних норм i правил, вимог саrriтарного та iншого
зatконодавства;

здЙсrrrое зар€}хуванI#{} переведення, вiдрачування здобувачiв освiти
вiшlовiдrо до вимог зiжонодtlвства;

органiзову€ документообiц бу;сгаптерсъкий облiк та звiтнiсть вiдповiдIо до
законOдi}вства;

щороку звiryс про свою дiяьнigгъ на загазrъrmх зборах (конференцiях)
колективу ЗДО Лs 28 та батъкiв або осiб, якi iх замiнюють;

ВиконУе iншi обов'язки) передбаченi зlконодilвством, Засновником,
статутом, колективним дOговором, шосадовою iнструrсдiею.

8.5. Постiй;*о дiючим колеriалъЕим оргаЕом у З{О Ns 28 с педагогiчна
Рада.

8.5.1. ýо скJIаду педагогiчноi ращ входятъ: директор, педtlгогiчнi та
меlрrчнi працiвrrr,rки, irrmi спецiадiсти. Можуть входити голови батъкiвських
KoMiTeTiB, фiзичнi особлr, якi провqдять освiтlrю дiя-lьнigгъ у сферi дошкiльноI
освiти.

8,5.2. На засiдшrrж педагогiчноi ради мсжуть бути зilпрошенi представники
громадсъких органiзацiй, педагогiчнi працiвrжки заклацiв загаJIьноi середrьоi
ОСвiти" батъки здобувачЬ освiти або ж зЕконнIж ttредставrrрrкiв. Особи,
зiшрошенi на засiдtш{I{я rrсдагогi,жоi радц MaI$Tb право дорадчOго голосу.

8.5.3. Кiлъкiсть засiдань педагогiчноi ради визначасться iх доцiльнiстю.
8.5.4. Головою педагогiчноi ради е д,rректор ЗýО Ns 28. Педагогiчна рада
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обирае зi свого складу сеIФетаря на навчаьнlй piK.
8.5.5. Педагогiчна рада закпаду:
схвtlJIюс освiтrпо проrраJчIу ЗДО Ns 28, оцirпое резулътативнigгь tt виконшшrя

та виконtlшul Базового компонента дошшdJьноi освiти, хИ якiсного виконilння
прогр.lм розвитку, виховilння i навчшцrя дiтей у ко>rсrй вiковй групi;

формус систему i затвердку€ процеJдури внутрiшнього забезпечення якостi
освiти, Зокрема систему та мех€lнiзми забезпечення академiчноi доброчесностi;

розгJIядас питtlннll вдосконzшеннrl оргаrriзацii освiтнъого процесу у
ЗДО Ns 28;

ВИЗНаЧае ImaH роботи ЗДО Л9 28 та педагогiчке HaBaHTil]KeIrruI педtгогiчних
працiвrпакiв;

зtIтвердку€ зilход{ щодо змfuшеrпrя здоров'я дiтей;
ОбГОВОРЮс IIитання пiдпr.rщення квалiфiкацii педагогiчrrих працiвrтикiв,

розвитку iX творчоi iнiцiативи;
ЗаТВеРДкУс щорiчшЙ плilн пiдвищення rсвалiфiкачii педагогiчних

працiвr*rкiв;

розгJIядае питtlннrl впровадження в освiтнiй процес наfuращого
пеДагОгiчного досвiду та iHrroBalЙ, yracTi в дослiдrrщькЙ, експериментальнй,
iшrовацiйнй дiялъностi, спЪпршri з iшrrими зz}кJIадами освiти, Еауковими
УсТttнОВtlluи, фiзи*ими та юрид{чними особалпл, якi сприлоть розвитку освiти;

визначае пuuIхи спiвпрацi ЗДО Ns 28 з сiм'ею здобувача освiти;
yxBi}JIIoe рiшення щодо вiдзначення, морiшъного та матерiалъного

ЗаОХОчення пратliвникЬ закпаду, iЕших учасr*шсiв освiтнього процесу ;

розглядас питання щодо вiдlовйальностi працiвшrсЪ ЗДО Ns 28 та iнших
учасникiв освiтrъого процесу за невиконttннrl ними своiх обов'язкiв;

мае право iнiцiювати проведення позчшл.tнового iнстrгуцifoiого аумгу
ЗДО JЧЬ 28 i проведешuI громадськоТ азФедrгшrii закладу;

розглядае iншi IIитЕlння, вiднесенi законом таlабо устtlнов}Iими
документалм З.ЩО Ns 28 до if повновФкень.

8.5.6. Рiшення педагогiчноi ради, прийнятi в межuж ii
вводяться в дiю н.казами д{ректора ЗДО Ns 28 та е обов
виконання BciMa учасниками освiтнъого rrроцесу у зtlкладi освiти.

повновtDкень,
'язковими до

8.5.7. Рiшеrrrrя rrедагогiчноi р4да з ycix IIитань прrймшотъся бiльшiстю вiд
i( окладцу. У разi рiвного розподi-пу голосЬ голос головуючого на засiдш*ri с
визначtшьним. Рiшеrrrrя педагогiчrrоi ра.щ,I оформlшоютъся протоколом ii
засiдшlня, пfuцпrсуrотъся головою та секретарем педагогi.*rоi ради.

8.6. ПiкIIуваJьна рада ЗДО }-fс 28 створюетъся за рiшеrшям засновника
вiдповiдrо до спецiаlrънI,D( законiв на визначеrrий строк.

8.6.1. ПiкryваJьна рада ЗДО Ns 28 сприlIс вирiшеrшrо перспективнlD(
зtlвдulнъ розвитку зчlкJIаду, запученню фiншrсових pecypciB дlя забезпечення
його дiяльностi з основних нiшрямЬ розвитку i здiйсненню контроrшо за ix
використttнням, ефекгивнiЙ взасмодii закл4лу з оргtlнttми держtlвноi вл4ди та
орг€lнtlми мiсцевого сalмоврядувttш{rl, науковою громадськiстю, громадськими
об' еднш*rями, юридшнLIми та фiзичнrrми особашл.
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8.6.2. i[лени пiклувапьноi ради ЗДО ýs 28 маютъ право брати участь у
роботi колегiшrьних оргilнiв закладу освiти з прilвом дорадчого голосу.

8.6.3. До скJIаду пiкiryваlrьноi ради ЗДо Jф 28 не можуть входити
гlршЬшrки цього закJIаду освiти.

8.7. Громадське самоврядування в ЗДО ]Ф 28 це право учасникiв
освiтrrього процесу як безпосеред{ь9, тiж i через 0рг€rни грOмадського
ýLчоврядуваннrI, колективно вирiшувати IIитанюI органiзшдii та забезпеченнrI
освiтнъого rrроцесу в зilкjlадi освiти, захисту ix прав та iHTepeciB, органiзацif
:ОЗВi,ТЛЯ Та ОЗДОРоВлення, брати участь у громадському наrлядi (контролi) та в
1ттравлir*ri закладом освiти у межах псвновчDкень, визначених Законом Украiни
'Пр ocBiry", iншиtrшr законами Украiни та lц{м статутом.

Громадсъке сЕlмоврядувtlнюI в З,ЩО ýч 28 здiйсr*осться на принIрilIах,
вшначених частиЕою восъмою статгi 70 Закону Украiни "Про ocBiry".

8.7.1. У ЗДО }Ib 28 можутъ дiяти:
оргzlни самоврядування працЬнrжiв закJIаду освiти;
оргtlни багькiвського сilмоврядувilннJ{;
ilшi ОРгаrм громадсъкого сilмоврядування уrасникiв освiтнього процесу.
8.7.2. ПОвноваження, засад,1 формування та дiялъностi органiв

громадського самоврядуваннrl ЗДО Ns 28 визнiшilються законЕtми Украiни,
ПоJоженнями про вiдгlовiдпай оргilн громадсъкого сilп{оврядуваннrl,
рзробленими ЗДО Jф 28, схваленими зzг€lльними зборами (конференцiсю)
коJективу ЗДО }lb 28 i затвердженими нака:}ом дирекгора ЗДО Ns 28.
У дiяльнiсть буль-якого оргi}ну громадського самоврядування ЗДО Ns 28 не
чЕlють права втручатися предст.lвники iншого оргаt{у громадського
сiмоврядуваннrl ЗДО Ns 28.

8.7.3. Вищим колегiаlьr*rм органом громадського самоврядуванtul
ЗДО Ns 28 с з€гчlJьнi збори (конференцiя) колективу ЗДО Ns 28, якi скликчlються
не рiдпg одIого разу на pik та формуютъся з уповновtDкених представникiв ycix
лчасникiв освiтнього гrроцесу (ix органiв самоврядув€lш{rl - за EiuIBHocTi).

8.'7.4- ýелегати зiг€lJIьних зборЬ (конференцiD з правом вирiша_гlьного
го;fос} обираються вiд таких кагегорЙ: а) працiвrмкiв ЗДО ýs 28 - з€гzlJьними
збораtллlt трудового колективу (вк.iпоччtючи технiчний персон:IJI закJIаду освiти),
Ф батькiв здобувачiв освiти або ix законних предст€lвникiв, предстtlвникiв
громадсъкостi - батъкiвсъкими зборами. Кожна категорiя обирае однакову
кiлъкiсть делегатiв. Загапънi збори (конференчiя) правочиннi, якщо в iхнiй
роботi бере участъ не менше половини делегатiв кожноi з к€tтегорiй. Рiшення
пршlмасться простою бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв, Право скJIикати
збори (конференцiю) мають: учасники зборiв (делегати конференцii), якщо за
це висловилось не менше третини iх зага-гlьноi кiлькостi, директор ЗДО Ns 28,
оргчlн управлiння зrlкJIадом освiти.

8.7.5. Голова загапьних зборiв (конференцii) може бути членом
педагогiчноi ради. Головою зчг€lпьних зборiв (конференцif) не може бути
директор ЗДО Ns 28.

8.7.6. Iнформшliя про час i мiсце проведеннJI загtLJьних зборiв
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(конференцii) колективу ЗДО ýs 28
оприлюднюетъся на офiцiйному вебсайгi
ix проведеrrrrя.

розмiшryегься в ЗДО Ns 28 та
ЗДО Ns 28 не пiзнiше нiж за MicлIb до

8-7.7. Загатьнi збори (конференцiя) колективу закJIаду освiти:
заслуховуютъ звiт директора здО Ns 28 з *rrmri cTaTyTHoi дiяльностi

закJIаду та даютъ оцiнку його професiйнq-педiгогiчноi дiяльностi;
розгJIядtlють IIитttння ocBiTHboi, метод{чноi та фiншlсово-господарськоi

дiяльностi ЗДО }lb 28.
8,8, Оргшrом громадського самоврядування працiвникiв здо Nь 28 езагальнi збори трудового колективу ЗДОNs i8.
8,8,1, Пор"док та перiодачнiсть скпикilшilI (не менше одного разу на piK),порядок приftrяття рiшенъ, чисельнiсть, склад загапьних зборiв фуоо"о.околективу, iншi п}rганнrl дiялъностi, що не врегульованi зiжонод€lвством,

визначаються колективним договором ЗДо Nь 28.
8.8.2. Загашънi збори ТУДового колективу ЗДо Jrlb 28:
розгJlядilютъ та схвчtпюють про€хý колективного договору;
затверджують прtlвипа внутрiшнього трудового розпорядку;визначillоть порядок обршrня, чисе.lьнiстъ, склад i строк повнов€Dкень

KoMicii з трудових спорiв;
обираютъ комiсiю з трудовIФ( спорЬ.
8,8,3, Зага-iьнi збори трудового колективу Mo)IryTb утворювати комiсiю зпит€tIlь охорони пращ та здйсr*овати ir*rl повIIовчDкення, визначенi

зrlконодilвством.
8.8.4. Рiшенrrя з€гаjьних зборiв тудового колекtиву здо Ns 28

пiдгмсуються головуюЕмм на засiданнi,а се*реrарем. Рiшеrшя зага]ьних зборiв
ТРУДОВОГО КОЛеКТИВУ, ШРIЙНrIТi У МеЖах ii повновtDкень, е обов'язпо"r*" ЪовикоЕttння BciMa пршдiвlмltапшr здо Nb 28.

Протокол з€гit"Jьних зборiв скJIадаегься у довЬнй формi i мiстлrгь. нt}звузборiв, Дхry i мiсце ix проведення; порядок денний зборiв, й;;r; й"розгJIяд оргшriзацiftшх IIит€tнъ (вiдкрrа.гтя засiдашrя, наявнiсть кворуй,
обраннЯ головуючогО на збора,ч, секретаря зборiв, aur".рд*енIц порядку
денногО та iнше); зазначення допОвцiча i *о*"ого IIитання, суть IIит€IнIIя,
стислlЙ перебiГ обговореrrrrя, а також резулътtlти голосуванIrя, прийняте
рiшення. Якщо зuг€tлъними зборалли затвердл(усться вiдповiйшй документ, то
BiH дода€тьсЯ до протОкоJry. ПротокОл зtг{tJIьНих зборiв повинен мати номер,
який € порядковим номером засiдаrrrrя

8.9. Батъкiвське самовряД/ваннrI прilво батькiв виховаrпlЬ, як
безпосереднъо, так i через оргtlни батькiвського с:lмоврядування, колективно
вирiпryвати okpeMi питztннrl оргшriзацii освiтнього прOцесу в Здо й z8, захисту
прав та irrгересiв дiтей оргшliзаlii ii дозвiJuul та оздоровлення, брати yru.r" угромадсЬкомУ яаглядi (контролi) В меж€lх повновФкенъ, визначених
зitконод€tвством Украiш,л та Iц{M стаryтом.

8,9,1, Батьlи мtlютъ прilво створювати рiзнi оргilни батькiвського
сilмоврядуваннrI (в межах цруп, здО м 28, за irrтересзlми тощо).
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8,9,2, Батьки можуть розглядаттr будь-лсi IIиTE}HIrI i прlйлати рiшення,kpiM тих, що вiдrосягься до комгIетеIщli irшlor органiв упрйлiння й органiв
громадсъкого сilмоврядув€lння ЗДо Ns 28.

8,9,3. Рiшеrпrя оргш{у батькiвського самоврядувilння викоЕусгься батькал,lи
викIIючно на добровiльrrrах засадах.

8.9.4. Рiшеlшя оргш{у багъкiвсъкого.самоврядувilння з питilцъ оргшriзацii
освiткъого процесу таlабо дiяrьностi здО М zd можуть бути реалiзованiвикJIючЕо рiшеннлrл д{реIсгора з{О ль 28 та за умови, що таке pi*."o 

"есуперечить зiконодilвству.
8,9,5, Рiшеrпrя, зu}ход,{ та форми батькiвського сilмоврядуваннrl не повrдrнiпризводrги до наданнrI iIilшM учасникам освiтrъого процесу привiлеiв чиобмежень за будь-ш*ш,па озIIЕIкаJ\ли, порупryвi}ти iх шрава таlабо законнiiнтереси, а т€кож не мопqrть бути ,ц".u*о,о для гlриfuiяття управлiнських

рiшень, що не вiдгrовiдаrотъ з€жоЕод€lвству. l -

_ 8,9,6, Оргаrи батъкЬськопо сiIмоврядrванIя мatютъ цраво, €tле не
зобов'язанi, оформляти своi рiшеrrrrя вiдlо"^й*" протокол€lми.
_ 8,9,7, ПрщiвнИки ЗДО Ns 28 не маютъ права втруsilтися в дiялънiстьбатькiвського сЕlмовряд.ваIrrщ а тrкож збирати wr зберiгui" ,rроrокоJIи засiдань
органiв батъкЬського сilмоврддувulння. 

r f

DL МАТЕРIАЛЬIIО_ТЕХНIIIНА БАЗА
тА ФIнАнсоВо_госIIодАрСькА дIIIьшсть здо лtь 28

9, l, мйно, перед€tне засновником З.Що Ns 28, н€lлежитъ йому на пpilBax
оперативного угtравлirшrя.

9.2. МаТерiаrrьнО-техrriчна база З{О Ns 28 вкJIючае будiвлi, споруди,
земеJьну дiлшlку, KoMyHiKaaii irвеlrгар, облад}rаrпrя, irrшi MaTepiaпbнi цЙостi,вартiстЪ якиХ вiдобрахсена у бшrшrсi цетrгршliзовшrоi бухгаlrгерii
вiдокреМленогО струкryРного гriдроздiлу,Щепарташrенry.

9.3. Вrпrоrи до матерiа-тьно-технiчноi бази здо Nс 28 визначаються
вiдповiдшmш,r будiве-гьними та саrriтарно-гiгiенi.""r-* нормами i правилашпа.
примiрнi перелiки матерiа-гьно-технiтrого оснащення зilклалiв дъшкьнотосвiти, фового, нllвчilJьно-д{дактиtlного облашlаrпrя закJIад/ дошкi-lьноi
освiтИ затъердД(уютьсЯ центр€tJЬним орг{lном виконавчоi влади у сферi освiти i
науки.

9,4, здо м 28 ма€ земельну дi-шлrку, де розмirц5поться спортивнi
майлшгчlжи, груповi дiляlжи дJIя проryляно& господарськi будiвлi тощо.

Порядоц умови та форп*r набутгя зilкJIадом oc"ir" прав на земJIю
визначаються Земелъним кодексом Ущраiни.

9.5. OcHoBHi фондц оборотнi коrrrти та iнше Mafuro здо м 28 не
пiдlягаrсrгь виJryченню, KpiM вrлгrадсiв, вст€lновленЕх зlконом.

9,6, об'€IсгИ та майlrО здО Ng 28 не пiд.гlягають приватизацii чи
викOристilнню не за ocBiTlriM прк}Еаченням, KpiM н4дання в 6lренд/ з метою
надilшUI посJryц якi_не мох(утъ буги забезпеченi безпосередъо закIIадом освiти,пов'язаних iз забезпечешuIм освiтнього процесу або обслуговувацням



учасникЬ ocriтEca rtь l !цla]Tнд,r визначення орг€lном управлiIfi{яЗДО }ф 2t rВ-* 

-ц.Е' 
нерухомиМ майноМ вiдцlовiдно дозzконоJ;lвстlа

9,7, }'cl fIIrп- Ё ш QееIи нерухомого майна здо }tb 28,примiшеш- сшрi4 dщ _Dpпсговуютъся викJIючно на потреби цьогозакJIад\, освiтп_
Також opeE]lIuE 

-цЕпс, 
KoMyHaпbHi витрати закладу освiти на

розрах}llil(овrfr рщш r]тЁ-Flrо струIсгурного пiдроздiлу департаментуосвiти i Halrcr ЗшорвПЁ-Fп-
9.8. Штапffi р- 1Ю Ё 28 встановлюеться вiдповiдно дозаконодавства IIа m Тпr птапIID( нормативiв закладiв дошкiлъноТ

_o:PiT", затверJDкешт _Ч-*7зпш cBiTlr i науки YKpa1l*I за ,,огодкеннrIм зMiHicTepcTBoM фiIиЕсD }-r1jr
9.9. ЗбIrгш- зав:аi 1;Ю -Е 2' щ:.riлок порушеннrl його майнових правiншими Юри.шт*IIL\IЕ та }п шОашц вiдйкодовуються вiдповiдно дочинного зiжонодавства }-ryfr
9,10, Оргшl lтIраlлiпr 1iЮ ý 28 здiйснrос його фiнансування,матерiа"ltъно-технiщrе аабt:fпщ Еiца€ необхiднi будiвлi, iHжeHepHiкомунiкацii, облалrаrшr Етf,п,IЕ 1х статус, органiзовуе будiвнlпдтво ipeMoIrT примiщеlъ_ l_x госmIтсLr обстr,говувilннll, харчування здобувачiв

освiти.
9,11, ЗаборошIетъся ро-mлlr отr.дшх ЗДО Ns 28 доходiв (прибуткiв) абоiх частини серед засновнЕIir 0pга_ý 1травлir*rя, .rрuцi"""*i" 1крЙ orrour"i'xHboi працi, нарах!ъilнн, €Еlг11 соцiаьного внеску), членiв органiв

управлiння та iнlrпп< пов ваЕшt з ЕЕчв осiб.
9.12. ЗДО щ 2s ма€ tIраDo згi-шо Ь заiонодавством на придбання та орендунеобхiдного обладrшлrя- iEIIIц rагерiшьних pecypciB, користуватися

послугами пiдприсмсгв. l cTimt щгшriзаrй та 
- 

фiзlтчних о.iб. Оренда
примiщень ЗЩО Ns 28 доп!,сь7lстьсl_ rкшо вона не порушуе умов перебування
здобувачiв освiти, роботlr пе]mогiчЕЕх працiвlплкiв, i тiльки за згодою
власника.

9.13, Звiтнiсть про лi*тьнiсть ЗДО }ф 28
з акоЕодiвств а Укр ait*,r.

9,14- ФiНаНСОВО-ЮсПодарсьм :i*,bHicTb ЗДО }ф 28 здiйснюсться
ВiДПОВiДНО ДО БЮДЖеТною *Ъ:е*q- Украiни, Щивiльного кодексу украiъи,
Господарсъкого 

..кодексу Уryаftш_ зжонiв YKpai'l*l ''Про ocBiby'', 
'''Про

дошкiлъну ocBiry" та iнlшо< норуативно-прilвовlоt акгiв.
9, 15. Утримання та розвЕток мrгерiапъно-технiчноi бази здо Ns 28

фiнансусгьсЯ за рzжунок кошгЬ ОюЫsту терrrгорiаrьноi громади MicTa
Запорilюкя та iнших джерел, незаборненIlD( йо"одu"ством.

9.16. Фiнансово-госпоДарська дiя,ънiсть ЗДо Ns 28 здйсrrюе.гъся на ocHoBi
його кошторису.

9 17 ffжерелами формування кошторису зffо JФ 28 е:
9.|7 .l. копrги з€гzlJьного фонлу мiсцЪвого бюдкету;

ведетъся вiдrовiдно до чинного
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9.|7.Z. коIпти сцецiа-тьного фондцу мiсцевого бюддеry:
надодкення вiд надirннrl IшаTHLD( г{осJIуг, якi передбаченi чинним

з Еконодавством YKpaii*l;
доход,{ вiд здачi за цогодкенням iз засновником в орендr IIримlrцень,

споруд, обла&lшrня;
доходr вц реа.гriзшдi в уgftцrовленgму порядry маfлrrа (KpiM нерухомого

Maftta);
кошти вiд фiзиштих та юридшшш( осiб,

обрахунlсу), одержанi на коrжретIry мету;
Iракги та дарунки (у BapTicHoMy

благодifoii внеслшr фiзичнлп< та юридrгlншr осiб;
iнmi надходкенIlя, не забороненi засонодzlвством Украiни.
9.18. ЗДо Ns 28 за погодкенням iз засновником мае прЕtво:
придбавати, оренд/вати необхiдrе йому обл4днання та irппе маfшо;
отримувати благодifoту допомоry вiд устшrов, орг€lнiзщй або фiзичних

осiб у порядку, передбаченому rIинним з{конодавством Украiни.
9.19. ЗДо }lb 28 е некомерцifuшпц неприбужовим зtlкладом.
9.2а. У разi пршшнення ЗДО Nч 28 (у рсзуJьтатi його лiквiдацii, зл}rtтя,

подi-lry, при€д{tlшul або перетворшrя) активи здО ль 28 передаються одному
або кiльком iшпим закJIадам дош(ьноi освiти або зараховуються до доходу
мiського бюдкету.

9.2|. Доходl (прибупИ) здО Ns 28 викоРистовуЮтьсЯ викJIютIIIО дJIя
фiншlсуВzlннЯ вrлдаrкЬ на угриМанЕЯ здО Ns 28, реа-пiзшдii метИ (цiлей, завдань)
та напрямiв дiяlьностi, вrвначенID( Iцllvl Статутом.

9.22. Порялок ведення дiловодgгва i бухгапторського облrку в ЗЩо м 28
ви3начасться законодавством Украiшл, норм€Iтивно-прilвовими актами
центраJьного оргш{у виконавчоi вл4дл, що забезпечуе формувшlня та реалiзуе
держ:lвну полiтику у сферi освiти. Бргшrгерсысп1 облiк здйсr*осься через
цекгра-тliЗоваIIУ фгаlrгеРiю вцоryадпеноЮ сrрукryрНою пiдроздi-lry .Щепаргалленгу

х. контроль зА дяльнIстю здо лh 28
10.1. [ержавш.rй нагляд (коrrгроlь) за дiяльнiстю ЗДО }lb 28 здйснrосться з

метою забезпечешUI реалiзаlii ед,*rоi держtlвноi полiтлп<rд у сферi дошкiльноi
ОСВiТИ Та сПрямовшrr.пt на забезпеченнrt ilrгересiв суспirьства щодо на_шелшrоi
якостi освiти та ocBiTHboi дiяlьноgтi.

10.2. .Щержавrшй нагляд (контроlь) за дiялънiстlо ЗДО Ns 28 здйсrпосться
центраJьним орrаном викоItавчоi влади iз забезпечення якостi освiти та його
територiЕtJьними оргilнilмц frd дfuсrгь на пiдgгавi, в межаr повнов€Dкень та у
спосiб, визначенi Законом YKpаrl*l "Про ocBiry" та iшпими зitконаlми Украiш.

l0.3. Щеrrграгrънlй орган викон{tвчоi влади iз забезпеченнrI якостi освiти та
його територiаrьнi орrани црводять iнстrтryцifuil{й ауд{ъ позагlлаrовi
пepeBiplol вiдповiдrо до Зшсону Уrсpаiни "про ocBiTy" та згiдrо з порядкilми,
затвердкеними цекгр:шьним оргffrом виконtlвчоi влilрr у сферi освiти i науки.

Пiдсгавою дJIя проведення позlшшtlновоi перевiрки ЗЩо Ns 28 е:
звернекuI фiзичноi особи (фiзи*тих осiф про порушення, що сприtIинипо

IIи може сцри.Iинити шкоду ii (rxнiм) црt}в€tм, законним iHTepecaM, до якого
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додаються документтr чи iD( Koпii, що пiдгвердлсують TaKi порушеншI (зана"вносгi);
необхilшiсть перевiр*и виконzlнIш розпорядкешrrl про ycy'e'}rrl порушеньвимог зtконодавствц виданопо за резуJьтатами проведешrя центрilJIьниморганом викоЕавчоi влаща iз забезпечеЕня лtостi освiти або йоготери:горi,ljьним оргilном попередrього зilходу держ:lвного нiгляд/ (контролю);зверЕешш освiтrъого омбудсмена.
l0,4, Гром4дсьrспl нагляд (коrmролъ) в здО Ng 28 здйсrпосться суб'ектаltли

Цромадського нагляду (контрошо) - цромадськими об'едrаr*rд'л та iншипдлiнстlа:гуга,пr громадfiIсъкого суспiлъсЪвu" у**овчими докумеЕт.ми якихпередбачено лiяlьнiсть У сберl освiти ,iafta соцiш*rо"о зilJисту осiб зfu *;д,iстю, професйниlrша оЬ'.дr* rеда"6.i"rо* i науково-педагогiчнихпрацiвlшпсiв, об'едrа*rлuи ЗДобувачЬ oa"ir", об'сдrаrняrла батькiвсъкихKoMiTeTiB та оргtlнtlми, до якш( вони делегуютъ cBoix представrпакiв.Суб'еrrгИ громадсЪкогО нiгJцдr (ко,,гро.гло) iаюrъ право та дiютьвикJIючно у межа& встzlновленLD( тл7l Засоrту VKpaiш ''Про ocBiry''.Безпосередньо в здО -IчЬ 28 цромадсъrсаИ нагЙ (контро.lь) можепроводрrгися влtкIIючно з дозвоJry д{рекгора зtlкJIаду освiти, KpiM випqддiв,
в ст€lновлених з€конод:lвством.

l0.5. Оргшl управлil*lя ЗДО Ns 28:
l0.5.1. здйсrшо€ KoHTpoJlь за:

19 5 1.1. фiншlсово-господарсъкою дiяпьнiстю здо JФ 28;
10.5.1.2. дотримilнням ycTilEoBIII.D( докумеlrгiв здЬ Nь я'l0,5,1,3, недОпущешшм прlшiлеiЪ * йr.*.нь (длскримiнщii) за ознак€lми

РаСИ, КОJIЬОРУ ПrКiРИ, ПОЛiТИТПЩ Релiгiftшоr та iIпЙлх 
"ip.*o"**, cTaTi, Bilcy,iнвалiдlостi, етнiчного та соцiайо.о 

"о*одкеннrI, 
сiмейного та майновогостану, _шriсця проlпсш€lнIIrI, за мовними або iншrми озн€жilми;

10,5,t,4, виконаннrIм .IJIаЕу за<одiв, спрямовalних на запобiгання тагlротlлдiЮ булirrгУ (шкуваrП*о; в за<ладi освiти; розглядае скарIи про вiдмову уpemyB:lнHi на випащи булiнгу (чькування);
10,5,1,5, ефеlстивнiстю використаннrI i збереження закрiпленого зазакпадом освiти комунaulъного майlrа
10,5,2, Виконуе фунrщii головного розпорядника бюджетнюr коштiвВiДПОВiДНО ДО бЮДКеТНОГО ЗrКонодzlвства. Органiзовус та проводrть внутрiппriйKoHTpoJIь та внугрiпшiй ауд.rт у ЗдО }l9 28.
10,5,3, З дотримашUIм вимог ч. 2 ст. 2З, ч.3 ст. 25 Закону Украiпти ''ПроocBiry" нада€ правову оцiнlсу адмiнiсгрtrIивниIt4 розпорядчим дiяпЛактам,прIй{ятIеr керiвшlrцвом закJIаду освiти; вживас заrодь дй ix цриведення увiдцовiдliсть до чинного законод€tвства Украitти.
10,5,4, Здйсшое furmi KorTrpo-'b'i фупкчii вiдгlовiдшlо до чинногозакоЕодавства Уryаilщ рiшеш засновника

XI- РЕОРГАШЗАIЦЯ АБО ЛIКВЦАIЦЯ ЗДО ЛЦ 28l 1,1, Рiшепня про пршIшешя дiягrьностi З{о Ns 28 пlйоlл лiквцацii або
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реоргilнiзачii приfrrrа€ зilсновIшс бо сул.
l|.2. Реорганiзаriя ЗДо }ф 28 може вцбувагися

приед{ilння, поJiтr,- ВП,1Ц', пер€твореш{rI в порядку,
з аконодtlвством Уryаilш.

11.3. лilвiJацiя проводIrться лilсвцшrifurою
засновникоrd- а l- вЕпаJtсLх -IiIGiдацil за рiшеrшятrл
комiоiею, првЕ;rЕЕою IIII\I орftlном.

З час1' ryвплtешlя .Tiквiдшriftlоi KoMicii до Hei переходять повнов€Dкеш{rI
щодо _rтраптiшr ЗДО }ф 28. лilвiдацift{а комiсiя оцiнюе наJIвне майно закJIаду,
виявjIя€ йоm Jсбirорiв i lрешrгорiв i розраховуеться з ними, скJIадае
лiквiдаrтiйкпй батшс i прелсташяс його засновнику. Засновник приймае
рiшешlя пю.f,о !.frlтa здо Jф 28- шо з€шиIIIиJIось.

l 1.4- у вЕIIrцгt- рещшiзашп права та зобов,язання здо Jф 28 переходять
до пр€lвонастrтшiв вi_шовi.шо .Io чинною зzконод€lвства Украiни.

l1.5. ПРН РеОРГШiзщiП i _тirъiдацii ЗДО }lb 28 лiквiдацiforою комiсiсю
вирiшусгься питztшlя пrо]о зdgзпеченIut здобувачам освiти здо Ns 28
можливостi податъшого отркIлпrя доlшсiльноi освiти вiдповiдrо до чинного
з€жонодilвства Украilш. що]о оцiш<и нtulвного майна здО J\ъ 28, скJIаданнrI
лiквiдацйного балансу i гтр-rсгав;lеннrl його засновнику. Засновr*lк приймас

прав та iHTepeciB

у разi його лiквiдацii

Юлiя ПоГРЕБнrк

пUIrtхом злиття,
встttновленому
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