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І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 1.1.  Це Положення визначає правовий статус та основні засади 

діяльності дошкільного  підрозділу  комунального закладу освіт « Навчально- 

реабілітаційний центр « Горлиця»» Дніпропетровської обласної ради (далі – 

Центр ). 

1.2. Комунальний заклад освіти «Навчально-реабілітаційний центр « Горлиця» 

Дніпропетровської обласної ради є закладом середньої загальної освіти зі 

структурним підрозділом дошкільної освіти (далі – дошкільний підрозділ)  в 

структурі  закладу, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття 

дошкільної освіти. 

1.3. Дошкільний  підрозділ  не має статусу юридичної особи, не є 

відокремленим ні організаційно, ні територіально від комунального закладу 

освіти « Навчально- реабілітаційний центр « Горлиця»» Дніпропетровської 

обласної ради.  

1.4. У своїй діяльності  дошкільний підрозділ керується  

Конституцією   України,  Законами  України  "Про освіту",  "Про дошкільну 

освіту",   іншими підзаконними нормативно – правовими актами, що 

регулюють питання діяльності та функціонування дошкільного підрозділу та 

установчими документами  Центру (Статутом ) та цим Положенням. 

1.5. Дошкільний підрозділ забезпечує здобуття дошкільної освіти, цілісний 

розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом 

виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих 

навичок. 

1.6. У дошкільному підрозділі створено безпечні та нешкідливі умови 

розвитку, виховання та навчання дітей відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог.  

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

2.1. Очолює дошкільний підрозділ  директор Центру, а безпосереднє 

керівництво здійснює  заступник директора.  

2.2. Керівником дошкільного відділення може бути особа, яка має вищу 

спеціальну педагогічну освіту за ступенем спеціаліста або магістра  і стаж 

роботи не менше 5 років на педагогічних посадах. 



2.3. Колегіальним постійно діючим органом управління у дошкільному  

підрозділі є педагогічна рада Центру. Порядок її створення, склад та 

повноваження визначені Законами України « Про повну загальну середню 

освіту» та  «Про дошкільну освіту». 

2.4. Заступник директора, педагогічні та інші працівники дошкільного 

підрозділу є працівниками Центру, які призначаються Директором у 

встановленому законом порядку. 

2.5.Повноваження керівника дошкільного підрозділу: 

 організовує освітній та виховний  процес у дошкільному  підрозділі; 

 діє від імені дошкільного  підрозділу; 

 в межах своєї компетенції готує проекти наказів, розпоряджень, 

обов’язкових для виконання всіма працівниками дошкільного 

підрозділу; 

 порушує клопотання перед директором Центру щодо заохочення 

працівників та застосування до них передбачених законодавством 

стягнень; 

 забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання у дошкільному 

підрозділі; 

 здійснює контроль за якістю роботи працівників підрозділу, 

організацією освітнього простору та культурно-масової роботи; 

 щорічно звітує про результати роботи структурного підрозділу на зборах 

трудового колективу та перед директором Центру 

 здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та 

Статутом Центру. 

2.6.   Керівник дошкільного підрозділу зобов’язаний: 

 забезпечувати дотримання вимог законодавства та нормативно-

правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання 

державних стандартів освіти; 

 забезпечувати необхідні умови для проведення освітньої діяльності та 

матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи; 

 відповідати за дотримання вимог санітарно – гігієнічних і санітарно- 

протиепідемічних правил і норм; 

 виконувати інші обов’язки, що визначені законодавством України та 

Статутом Центру. 



2.7. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної 

освіти та реалізується згідно з програмою для дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку відповідно до ступеню порушення з 

використанням навчально-розвиткового матеріалу  в порядку встановленому 

законодавством. 

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти забезпечується з 

урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і 

фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної дитини є найбільш 

оптимальною. 

2.8. Діяльність дошкільного підрозділу регламентується планом роботи, який 

складається на навчальний рік, схвалюється педагогічною радою Центру та 

затверджується директором.  

2.9. До дошкільного підрозділу приймаються здобувачі освіти у віці від 3-ох -

-до 6-7-ми   років. 

2.10. Прийом дітей до дошкільного підрозділу  

здійснюється  керівником  протягом  календарного  року на підставі заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють та надання відповідного пакету документів, 

що визначений актами чинного законодавства, схвалений та затверджений 

педагогічною  радою Центру. 

2.11. Під час прийому дитини Директор Центру або керівник дошкільного 

підрозділу  зобов'язані ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють із 

особливостями перебування у дошкільному підрозділі та документами, що 

регламентують його діяльність. 

2.12. За дитиною зберігається місце в  дошкільному  підрозділі у разі її 

хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації та інше  

2.13. Відрахування дитини  зі складу дошкільного підрозділу може 

здійснюватись: 

 за заявою (бажанням)  батьків або осіб, які їх замінюють; 

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

можливість її подальшого перебування у дошкільному  підрозділі  

Центру; 

 досягненням відповідного віку – 7- 8 років 

Безпідставне відрахування дитини з дошкільного  підрозділу забороняється 

2.14. Підрозділ дошкільної освіти працює  відповідно до режиму роботи 

Центру - за п’ятиденним робочим тижнем з 8.00 до 17.00.  Вихідні дні – субота, 

неділя, святкові дні. 



2.15. У дошкільному  підрозділі дитина може перебувати на пансіоні, 

протягом  дня або короткотривало  (неповний день). 

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО        

ПІДРОЗДІЛУ 

3.1. Учасниками освітнього процесу у дошкільному підрозділі є діти 

дошкільного віку, педагогічні працівники, вихователі, помічники вихователів, 

батьки або особи, які їх замінюють. 

3.2. Педагогічним працівником  дошкільного підрозділу може бути особа, яка 

має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, а саме, освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра або молодшого 

спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" – вищу або 

середню спеціальну освіту), високі моральні якості, забезпечує 

результативність та якість роботи, а також стан здоров'я якої дозволяє 

виконувати професійні обов'язки. 

3.3.Педагогічні працівники   дошкільного підрозділу підлягають атестації, яка 

є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років. 

3.4. Права та обов'язки учасників освітнього процесу дошкільного підрозділу 

визначаються Законами України «Про освіту», "Про дошкільну освіту", 

іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням, 

Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Центру. 

3.5.  Педагогічні працівники  дошкільного підрозділу мають право: 

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підрозділу; 

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інші громадських 

об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством; 

на захист професійної честі та власної гідності; 

інші права професійні та трудові права, передбачені Конституцією України та 

актами чинного законодавства. 

3.6.  Педагогічні працівники дошкільного підрозділу зобов'язані: 

сумлінно виконувати свої обов’язки;  

дотримуватись  правил внутрішнього трудового  розпорядку та техніки 

безпеки; 



дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати 

честь і гідність дитини та її батьків; 

забезпечувати емоційний комфорт,  захист дитини від будь-яких форм 

негативного впливу та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства 

вчасно проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди; 

підвищувати кваліфікацію у встановленому законодавством порядку;  

виконувати інші обов’язки згідно чинного законодавства. 

3.7. Оплата праці педагогічних працівників, вихователів, обслуговуючого 

персоналу та інших працівників дошкільного підрозділу здійснюється 

відповідно до норм  Закону України « Про оплату праці», Кодексу законів про 

працю України з урахуванням положень інших нормативно-правових актів. 

3.8. Працівники дошкільного підрозділу несуть відповідальність за 

збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно відповідно 

до законодавства. 

IV.  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ  У ДОШКІЛЬНОМУ 

ПІДРОЗДІЛІ 

4.1. У  дошкільному підрозділі забезпечується збалансоване  повноцінне 5-ти 

разове харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із 

дотриманням натурального набору продуктів,  у порядку, визначеному  МОЗ 

спільно з МОН.  

4.2. Для дітей  дошкільного підрозділу, які  за станом здоров’я потребують 

спеціального режиму харчування, організація харчування, його форми і 

кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх 

замінюють та за рекомендаціями лікарів. 

4.3. Харчування у дошкільному підрозділі Центру здійснюється на 

безоплатній основі. 

  

V. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ  

ПІДРОЗДІЛІ 

5.1.Для здійснення   медичного обслуговування та проведення лікувально-

профілактичних заходів у Центрі функціонує медичний блок. 

5.2. Медичне обслуговування дітей у дошкільному підрозділі здійснюється 

медичними працівниками, якій входить до штату Центру і передбачає: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08


 моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, 

 надання невідкладної медичної допомоги,  

організацію заходів для госпіталізації (у разі необхідності здійснення 

термінової госпіталізації  ) та інформування про це батьків або осіб, які їх 

замінюють,  

 здійснення медичного контролю за виконанням санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режиму;  

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які 

їх замінюють, та працівників закладу, 

забезпечення проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

двічі на рік вихованцями підрозділу, які входять до числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному 

державному утриманні 

5.3. Медичне обслуговування дітей здійснюється цілодобово. 

VI.   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 

6.1. Фінансування дошкільного підрозділу здійснюється відповідно до єдиного 

Кошторису Центру його засновником або уповноваженим ним органом. 

6.2. Дошкільний підрозділ може залучати додаткові джерела фінансування, не 

заборонені законодавством 

 

VІІ.  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.   Зміни та доповнення до цього Положення вносяться  директором Центру 

за поданням  керівника дошкільного підрозділу відповідно до змін чинного 

законодавства 

7.2.   Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну 

типу) дошкільного підрозділу  приймає засновник Центру. 

7.3. Дане положення набирає чинності з вересня 2021 року. 

 

 

 


