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I. Загальнi положення
1,1. зАклАд дошкIльноi освIти (сонЕчко)) с.зАрIччя
ковЕльськоi MICbKoi рАди волинськоi оБлАстI с

правонаступником майнових прав i обов'язкiв ЗАКЛАду дошкIльноТ
ОСВIТИ "СОНЕЧКО" С. ЗАРIЧЧЯ КОВЕЛЬСЬКОГО РАИОНУ
волинськоi оБлАстI зАгАльного розвитку комунАльноi
ФормИ влдсносТI який створено на пiдставi рiшення Тойкутськоi
сiльськоi ради вiд 2З.11.200'7 року No16/6_.

1.2. Повна назва: ЗдКJ[дд дошкlлЬноI освIтИ (СоНЕ,ЧКо)) С.ЗдРIЧIUI
ковЕльськоi шськоi рдди волинськоi оБлдстl. скорочена назва:

ЗЩО <Сонечко> с. Зарiччя (далi по тексту З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя).

1.3. Юридична адреса З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя: вул. Зарiчна, 13, с, Зарiччя,

Волинська область, 45021
1.4. Засновником (засновниками) ЗЩО <Сонечко> с, Зарiччя е територiальна
громада MicTa Ковеля в особi Ковельськоi MicbKoT ради.
1 .5. Засновник та уповноважений орган - управлiння освiти виконавчого

koMiTeTy Ковельсько'i Micbkoi ради здiйснюс фiнансування закладу

дошкiльноi освiти, його матерiально-технiчне забезпечення, надае

необхiднi булiвлi з обладнанняМ i матерiалами, органiзовуе будiвнr,щтво

i ремонт примiщень, ix господарське обслуговування, харчування та

медичне обслуговуванrrя дiтей.
1.6. здо <Сонечко> с. Зарiччя у своiй дiяльностi керусться Констиryчiсю

Украiни, законами Украiни <Про ocBiTy>>, <Про дошкiльну ocBiTy>, iншими

законодавчими актами, unrur" Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB,

ПоложенняМ про заклад дошкiльноi освiти УкраiЪи (лалi - Положення ),

наказами МОН Украiни, iншими нормативно - правовими актами, рiшеннями
мiсцевих орrанiв викоЕавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядуваItЕя та

власним Статутом,
1.7. здо <Сонечко> с. Зарiччя € юридичною особою, мас бланки з власними

реквiзитами, може мати ресстрачiйний рахунок в органах !ерrкавного
казначейства, печатку i штамп встановленого зразка.

1.8. Головною метою ЗДО <<Сонечко>i с, Зарiччя € забезпечення реалiзацii права

дитини на здобуття дошкiльноi освiти, ii фiзичний, iнтелектуальний i творчиЙ

розвиток, соцiальну адаптацiю та готовнiсть продовжувати ocBlTy,

1.9.2. Вrл<овання у дiтей .пrобовi до УкраIгп'r, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народнI,D( традицiй i звичаiЪ, державноi мови, нацiональнлж цiнностей

украiнського нароry, свiдомою ставлення до себе' оточення та довкi,ътя,

1.9. ,Щiяльнiсть ЗДО <Сонечко)) с. Зарiччя спрямована на реалiзаuiю основних

завдань дошкiльноi освiти:

1,9.1. Збереження та змiцнення фiзичного, психiчного i духовного здоров'я

дитини.
i.9.3. Формування особистостi дитини,
нею соцiального досвiду.
1.9.4. НадангLя лрiоритету розвитковi
дитини,

розвиток it творчих здiбностей, набуття

iндивiдуальних особливостей кожноi
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1.9.5. Забезпечення всебiчного розвитку ди,гини дошкiльного BiKy вiдповiдно до
it задаткiв, здiбностей, iндивiдуальних, психiчних та фiзичних особливостей та
культурних потреб.

R 1.9.6. Надання всебiчноi допомоги ciM'i у розвитку, вихованнl та навчаннl
дитини. методичноi та консультативноi допомоги родинам. KoTpi виховують
дiтей дошкiльного BiKy.
1.9.7. Створення сприятливих умов для реалiзацit педагогiчних iнiцiатив та
апробацii наукових розробок, методичних посiбникiв тощо.
1.9.8. Виконання вимог Базового компонента дошкiльноi освiти, забезпечення
соцiально[ адапrацii та готовностi продовжувати ocBiTy.
1.9.9. Провелення соцiально - педагогiчного патронаry ciM'i.
l .9.10. Здiйснення iнклюзивноi освiти (за потребою батькiв).
1 .1 0. ЗЩО <Сонечко) с. Зарi.rчя самостiйно приймае рiшення i здiйснюе дiяльнiсть
в межах компетенцii, передбаченоi чинним законодавством та даним Статутом.
1.1 l. Заклад дошкiльноi освiти провадить свою дiяльнiсть на пiдставi лiчензiТ,
виданоi в установленому законодавством порядку.
1 .l2. Заклад освiти мас TaKi повновФкенtш:

9 l .1 2,1 . Задовольняе потреби громадян вiдповiдноi територii в здобуттi дошкlльноt
освlти.
1,12.2, Забезпечен[ш вiдповiдностi рiвня дошкiльноi освiти вимогам Базового
Kol\1 понента дошкiльноТ освiти.
1.12.3. Створюе безпечнi та нешкiдливi умови розвитку дiтей , вихован[uI та
навчаннll дiтей, режим роботи, умови д,IJI фiзичного розвитку та змiцнення
злоров'я вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних вимог та забезпечуе ix дотриманrш.
1.12.4. Формус у дiтей гiгiенiчнi навиrlки та основи здорового способу життя,
норlчlи безпечноi поведiнки.
l . l 2.5. Сприяс збереженню та змiцненню здоров'я, розумовому, психологiчногпry i

ф i зичному розвитк1, дiтей.
1 .l 2.6. Здiйснюс соцiально - педагогiчний патронат, взаемодiю з сiм'ею.
l.\2.7. С осередком поширенrш серед батькiв псlD(олого - педагогiчних та

фiзiологiчних знань про дiтей дошкiльного BiKy.
1.12.8. Плануе свою дiяльнiсть та формуе стратегiю розвитку закладу.
1 ,1 2.9. Формус освiтrrю програму закладу.
1 . l2.1 0. Забезпечуе добiр i розстановку кадрiв.
l . l 2.1 1 . Утворюе, реорганiзовуе та лiквiдовуе cTpyKrypHi пiдроздiли (групи), за
погодженIutм з управлiнням освiти виконавчого KoMiTery Ковельськоi MicbKoT

ради.
|.12.12. Додерьryеться фiнансовоi дисциплiни, зберiгас матерiа,чьно - технiчну
базу.
1 .1 2.1З. Здiйсrrюе iншi повноваженrrя вiдповiдно до статуry закладу,

?

(
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I[. Комплектування груп закладу дошкiльноi освiти
2.1. ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя розрахований на 50 мiсць, для дiтей BiKoM вiд 2
доб (семи) poKiB.
2.2. рlзновlковими ознаками.u_ l.z. I рупи комплектуються за рlзновlковими ознаками.
2.З. У закладi дошкiльноi освiти функшiонуюс З групи зага.пьного розвитку.

Групи

2.4. ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя мае З групи з денним режимом перебуванням

дlтеи.
2.5. Наповнюванiсть груп ЗЩО <Сонечко> с. Зарiччя становить:

в рiзновiкових групах - до l5 осiб;
в старшiй групi - до 20 осiб;
в оздоровчий перiол - до l5 осiб.

2.6. [ля зарахування дiтей у заклад необхiдно пред'явити:
2.6.1 .Змву одного iз батькiв або iншого законного представника дитини.
2.6,2. Копiю свiдоцтва про народження дитини.
2.6.З. Медичн} довiдл,у, видану вiдповiдно до cTaTTi 15 Закону Украiни <Про
захист населення вlд rнфекшiйних хвороб>, разом з висновком про те, що

\'
дитина може вiдвiдувати заклад дошкiльноi освiти.
2,6.4. Щля зарахування дитини з особливими освiтнiми потребами та утворення
iнклюзивних груп до заяви про зарахування додасться висновок lнклюзивно-

ресурсного центру про комплексну психолого-педагогiчну оцiнку розвитку
дитини.
2.7. За вихованцем зберiгаеться мiсце у державному (комунальному) закладi

дошкiльноi освiти у лiтнiй перiод та у таких випадках:
2.7.1. У разi хвороби вихованця, його санаторного лiкування, реабiлiтачii; у
разi карантину в закладi дошкiльноi освiти.
2.].2, На час вiдпустки одного з батькiв або iншого законного представника
дитини.
2.7.З. Вихованцi старшого дошкiльного BiKy, якi здобувають дошкiльну ocBiTy

у закладi дошкiльноi освiти та на початок лiтнього перiолу е такими, яких
зараховано до закладу загальноi середньоТ освiти, за бажанням одного з батькiв
або iншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати

лошкiльну ocBiTy в закладi дошкiльноi освiти до кiнця лiтнього перiоду,
2.8, Вiдрахування дiтей iз ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя мох(е здiйснюватись:
2,8,l, За заявою одного з батькiв або iншого законного представника дитини,
шо подавав заяву про зарахування (KpiM випалкiв, коли рiшенням органу опiки
та пiклування або сулу мiсuе проживання дитини визначено з iншим iз

батькiв),
2.8.2. На пiдставi медичного висновку про стан
\1ожливlсть l1 подальшого
вiдповiдного типу.

здоров'я дитини, що виключас
закладi дошкiльноi освitи

].8.з. У разi досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи poкlв
(:.ця дiтей з особливими освiтнiми потребами - повних восьми poKiB), що
перелбачае його вiдрахування до 3l серпня поточного року.
2.8.4. У разi переведення вихованЦя до iншого закладу дошкiльноi освiти.

перебування у
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2.8.5. У разi невiдвiдування дитиною закладу дошкiльноi освiти протягом двох
мiсяцiв пiдряд упродовж навчального року без поважних причин.
2.8.6. Керiвник закладу дошкiльноi освiти зобов'язаний письмово iз
зазначенням причин повiдомити одного з батькiв або iншого законного
представника дитини про вiдрахування дитини не менш як за

десять календарних днiв до такого вiдрахування.
2.8.7. Заборонясr ься вiдрахування дитини i,l заклалу дош кiл ьноТ ос вiти з iH ших
пiдстав, нiя< визначено цим пунктом.
2.8.8. Вiдрахування дитини iз закладу дошкiльноi освiти здiйсню€ться
вiдповiдним наказом керiвника закладу дошкiльноi освiти.
2,9. Пд час прlлiому д.iтини до зак"таду дошкiльноi освiти, дlреюор зобов'яза}ий
ознайоIrшлти батькiв або осiб, що ix замiнюють, iз Стац,том закJIад/ доrrrкiльноi
освiти, irтшлдди документами, що регламенryють його дiяльнiсть, про що робиться
вiдповiдний заrис i скрiп.,чюеться пiдписом батькiв або осiб, що ix замiнюють.
2.10. Вrо<ователi ЗЩО <Сонечко> с. Зарiччя здiйснюють соцiально - педагогlчний
патронат.

III. Режим роботи закладу дошкiльноi освiти
З,l, ЗДО <<Сонечко> с. Зарiччя працюе за п'ятиденним робочим тижнем.
3.2. Вихiднi днi: субота, недiля, святковi.
3.3. Щоденний графiк роботи ЗffО:

поча гок робоl и - 8 год. 00 хв.

закiнчення роботи - 18 год. З0 хв.
3.4. У зонi екологiчного лиха на перiод лiквiдацii його наслiдкiв заклад
освiти виконус розпорядження засновника за поданням управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy Ковельськоi MicbKoi ради, може встановлtоватися
особ.чивий режим роботи закладу.

[V. Органiзацiя освiтнього процесу в закладi дошкiльно'i освlти
4.\. Навчапьний piK у З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя починасться 1 вересня r

закiнчусться Зl травня наступного роr..ry.З 1 червня до 3l серпня (оздоровчий
перiол) в З.ЩО <Сонечко)) с. Зарiччя проводиться оздоровлення дiтей,
4.2. Заклад здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до рiчного плану, який
склада€ться на навчальний piK та оздоровчий перiод.
4,З.План роботи З!,О <Сонечко>l с. Зарiччя> на навчальний plк та

закладу,оздоровчий перiод схвалюеться педагогlчною радою
затверджу€ться керiвником ЗДО i погоджу€ться управлiнням освiти.

ч

l

4.4. У закладi визначена украiнська мова провадження освlтнього процесу,

навчання l виховання дlтеи.
4,5. освiтнiй процес у закладi дошкiльноi освiти здiйснюсться вiдповiдно до

вимог Базового компоненlа дошкiльноТ освiти. за комплексlIими та

парцiальними освiтнiми програмами та навчаJIьно - методичною лiтературою,

що затверджена або рекоМендоваЕа MiHicTepcTBoM освiтИ i науки УкраIни чи

схвалена для використання в Jакладах дошкiльноТ освiти MiHicTepcTBov освiти

i науки Украiни.
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4.5.1 . Освiтня програма для дiтей вiд двох до семи poKiB кЩитина>, <УкраТнське
дошкiлля>.
4.6. Заклад органiзовус освiтнiй процес за такими освiтнiми напрямами:
4,6.1 . особистiсть дитини.
4.6.2. Щитина в сенсорно-пiзнавальному просторi.
4.6.З. Щитина в природному довкiллi.
4.6,4. Гра дитини.
4.6,5. Щитина в соцiумi.
4.6.6. Мовлення дитини.
4,6,7 . Щитина у cBiтi мистецтва.
4.7. Надаяня додаткових ocBiTнix послуг, якi не визначенi Базовим
компонентом дошкiльноi освiти, запроваджуеться лише за згодою одного з
батькiв або iншого законного представника дитини. .Щодатковi ocBiTHi послуги
надаються за рахунок коштiв батькiв або iнших законних представникiв
дитини, фiзичних та юридичних осiб на ocHoBi угоди, укладеноi мiж одним iз
батькiв або iншим законним представником дитини та закладом дошкiльноi
освiти в межах гранично допустимого навантаження дитини.
4.8, В основу освiтнього процесу закладу дошкiльноi освiти покладенi
принципи гуманiстичноi, особистiсно - opicHToBaHoi освiти.

V. Органiзачiя харчування у закладi дошкiльноi освiти
5.1. Заклад дошкiльноi освiти забезпечуе збалансоване харчування дiтей,
необхiдне для ix належного розвитку, з урахуванням особливих дiетичних
потреб дiтей, а також дотриманням принципiв здорового харчування та
натурального набору пролуктiв згiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраrЪи, спiльним наказом МОН та МОЗ щодо органiзацii харчування дiтей у
закладах дошкiльноi освiти та iншими нормативно-правовими актами! що
реry.цюють питання органiзацii харчування у закладах освiти.
5.2. У ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя встановлено триразове харчування.
5,З. Контроль за органiзацiею та якiстю харчуванrrя у З!О <Сонечко> с. Зарiччя
поклада€ться на засновника.
5,4, Батьки або особи, якi ix замiнюють, вносять плату за харчування дiтей ЗДО
<,Сонечко> с. Зарiччя в розмiрах. визначених рiшенням засновника
(засновникiв).

VI. Медичне обслуговування дiтей у закладi дошкiльноi освiти
6.1. У закладi дошкiльноi освiти дiти забезпечуються постiйним медичним
обслуговуванням9 що здiйснюсться медичними працiвниками, якi входять до
штату такого закладу або вiдповiдного закладу охорони здоров'я. вiдповiдно

до Порядку медичного обслуговування дiтей у дошкiльному навчальному

закладi.

6.2. Органи охорони здоров'я разом з управлiнням освiти здiйснюють контроль

за дотриманням санiтарного регламенту у ЗЩО <Сонечко)) с. Зарiччя, щорiчно

v

забезпечують безоплатний медичний огляд дiтей.
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VI[. Учасники освiтнього процесу
7.1. Учасниками освiтнього процесу у З!О <Сонечко)) с. Зарiччя с:
- дiти дошкiльного BiKy:

9 - педагогiчнi працiвники: директор, вихователi, музичний керiвник,
спецiалiсти;
- помiчники вихователiв;
- батьки або особи, якi ix замiнюють;
7,2. За успiхи у роботi встановлюсться TaKi норми матерiального та морfu,lьного
заохочення: подяка, грамота вiдповiдно до Положення про вiдомчi
заохочувальнi вiдзнаки МОН Украiни, премiювання вiдповiдно до
Положення про щорiчну грошову винагороду З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя,
виплата педагогiчним i науково-педагогiчним працiвникам допомога на
оздоровлення вiдповiдно cTaTTi 57 Закону Украiни <Про ocBiTy>.
7,З, Щитина мас гарантоване державне право на:
7.3.1, Безоплатну дошкiльну ocBiTy l

7.З.2. Безпечнi та нешкiдливi для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання i навчання;

y 7.З.З. Захист вiд будь-якоi iнформаuii, пропаганди та агiтацii, що завдас шкоди
ir здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
],З.4. Захист вiд будь-яких норм експлуатацii та дiй, якi шкодять здоров'ю
J.итини. а також фiзичного та психiчного насильства, приниження iT гiдностi;
7.З. 5. Безоплатне медиtIне обс,lтуговуванrrя;
7.З.6. Злоровий спосiб життя.
7.З,7. Щiти з особливими освiтнiми потребами, що зумовленi порушеннями
iнтелектуального розвитку таlабо сенсорними та фiзичними порушеннями,
\1ають право на першочергове зарахування до закладiв дошкiльноi освiти.
7.4. Права батькiв або осiб, якi ix замiнюють:

\ 7 .4.1. Вибирати заклад дошкiльноi освiти та форму здоб1.,ття д]мною доrrп<iльноi
освlти;
7.4.2. Обирати i бути обраним, до органiв громадського самоврядування
закпаду;
7.4.З. Звертатися до вiдповiдних органiв управлiння освiтою з питань розвитку,
вихованIuI i навчання cBoix дiтей;
7 .4.4. Захищату закоrтнi iнтереси свож дiтей у вiдповiднlлс державнr.о< органах i сулi;
7,4.5. Бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими потребами
або визначати особу, яка виконуватиме обов'язки асистента.
7.5. Батьки або особи, якi ix замiнюють, зобов'язанi:
7.5.1. Виховувати у дiтей любов до Украiни, повагу до нацiональних,
iсторичних, культурних цiнностей Украiнського народу, дбайливе ставлення
до довкiлля;
7.5.2. Забезлечувати умови для здобуття дiтьми старшого дошкiльного BiKy
.]ошкiльноi освiти за будь-якою формою;
7,5.З. Постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати
належнi умови для розвитку ix природних задаткiв, нахилiв та здiбностей;
7.5.4. Поважати гiднiсть диT ини;
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7.5.5. Виховувати у дитини працелюбнiсть, шанобливе ставлення до старших
за Bit<oм, державноi мови, регiональних мов або мов меншин i рiдноi мови, до
народних традицiй i звичаiв.

L 7.5.6. ВИконУвати iншi права та обов'язки батькiв i осiб, якi ix замiнюють,
визначаються Законом Украiни <Про ocBiTy>.
'7.6. На посаду педагогiчного працiвника ЗДо (Сонечко) с. Зарiччя
приймаеться особа, з високими моральними якостями, яка мае вiдповiдну
педагогiчну ocBiry за вiдповiдною спецiальнiстю або професiйну квалiфiкаuiю
педагогiчного працiвника, забезпечус результативнiсть та якiсть роботи, а
також фiзичний i психiчний стан якоi дозволяс виконувати професiйнi
обов'язки,
7.7. Труловi вiдносини реryлюються законодавством Украiни про працю,
законами Украiни <Про ocBiTy>, <Про дошкiльну ocBiTy>, iншими нормативно
- правовими актами, прийнятими вiдповiдно до них, правилами внутрiшцього
трудового розпорядку.
7.8. Педагогiчнi працiвники мають право:
7.8.1. Вiльно вибирати педагогiчно доцiльнi форми, методи, засоби роботи з

g дlтьми;
7,8.2. Брати участь у роботi органiв самоврядування закладу;
7.8,З. Пiдвипrувати квалiфiкацiю, брати участь у методичних об'сднаннях,
нарадах тощо;
7.8.4. Брати участь в дослiдницькiй , експериментальнiй, iнновацiйнiй дiяльностi.
7.8.5. Вносити пропозицii щодо полiпшення роботи закладу дошкiльноi освiти;
7.8.6. Отримувати соцiальне та матерiальне забезпечення вiдповiдно до
законодавства;
7.8,7. Об'еднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об'еднань
гро},Iадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;
7.8.8. На захист професiйноi честi та власноi гiдностi;
7.8.9. Користуватись iншими правами, що не суперечать законодавству
Украiни.
7.9. Педагогiчнi працiвники зобов'язанi:
7.9.1. Виконувати Стаryт, правила внутрiшнього розпорядкт, умови конlракту
чи трудового договору;
7.9.2. flотримуватись педагогiчноi етики. норм загал ьнолюдськоi моралi.
поважати гiднiсть дитини та ii батькiв;
7.9.З. Забезпечувати емоцiйний комфорт, захист ди.lини вiд будь-яких форм
експлуатацii та дiй, якi шкодять ii здоров'ю, а також вiд фiзичного та
психологiчного насильства;
7,9.4. Брати участь у роботi педагогiчноi ради та iнших заходах, пов'язаних з
пiдвищенням професiйного рiвня, педагогiчноi майстерностi,
загыIьнополlтично1 культури;
7.9,5. Виконувати накази та розпорядження керiвництва;
7,9.6. Виконувати iншi обов'язки, що не суперечать законодавству УщраiЪи.
7.10. Працiвникiв З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя призначас на посади та звiльняс
з посади його директор у порядку, передбаченому установчими документами
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закладу, вiдповiдно до законодавства.
7,11. Працiвники ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя несуть вiдповiдальнiсть за

збереження життя, фiзичне i психiчне здоров'я дитини згiдно iз чинним
законодавством.
7.12. Працiвники З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя у вiдповiдностi до cTaTTi 26

Закону Украiни <Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя
населення)) проходять перiодичнi безоплатнi медичнi огляди 2 рази на piK у
медичних закладах MicTa.
7.13. Педагогiчнi працiвники ЗЩо <Сонечко> с, Зарiччя пiдлягають атестацii,

яка с обов'язковою i здiйсняеться,, як правило, один раз на п'ять poKiB вiдповiдно

до ТиповогО положеннЯ про атестачiю педагогiчних праrliвникiв Украiни.
затвердженого MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи, що забезпечуе

формування та реалiзаuiю державноi полiтики у сферi освiти.
'7.14. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порупrують Статут, правила

внутрiшнього розпорядку закладу дошкiльноi освiти. не виконують посадових
обов'язкiв, умов колективного договору (контракту) або за результатами
атестацii не вiдповiдають займанiй посадi звiльняються з роботи вiдповiдно до
чинного законодавства.

VIII. Управлiння закладом дошкiльноТ освiти
8,1. Загальне керiвництво ЗЩО <Сонечко)) с. Зарiччя здiйснюеться

управлiнням освiти виконавчого KoMiTeTy Ковельськоi MicbKoi ради.
8,2. БезпосеРеднс керiвництво роботою З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя здiйснюс
його директор. який призначасться i звiльняеться з посади управлiнням освiти

виконавчого KoMiTeTy Ковельськоi MicbKoi ради, з дотриманням чинного
законодавства.
8.3. .Щиректором закладу дошкiльноi освiти може бути особа, яка е

громадянином Украiни, вiльно володiе державною мовою, мае вищу ocBiTy

(lля керiвникiв державних i комунальних закладiв дошкiльноi освiти - вищу
педагогiчну ocBiry), стаж педагогiчноi таlабо науково-педагогiчноi роботи не

\1енше трьох poKiB (KpiM керiвникiв приватних, корпоративних закладiв

освiти), органiзаторськi здiбностi, стан фiзичного i психiчного здоров'я, що не

перешкоджае виконанню професiйних обов'язкiв.
8.4. ,Щиректор закладу дошкlльно1 освlти:
8.4.1. органiзовус дiяльнiсть закладу дошкiльноi освiти;
8,4.2. Вирiптуе питанЕя фiнансово-господарськоi дiяльностi
:ошкiльноi освiти;

закладу

8.4.З. Призначае Еа посаду та звlльняе з посади працlвникlв, визначае 1х

функчiональнi обов'язки;
8.4.4. Забезпечуе органiзацiю освiтнього процесу та здiйснення контролю за

виконанням ocBiTHix програм;
8.4.5. Забезпечус функчiонування внутрiшньоi системи забезпечення якостi

освiти;



L закладу дошкiльноi освiти;
8.4.8. Сприяе здоровому способу
дошкiльноi освiти:

вlдкритого громадського

органiв самоврядування

життя вихованцiв та працiвникiв закладу

внутрiшнього забезпечення
забезлечення академiчноi'

органiзацii освiтнього процесу в

,lа педагогiчне навантаження
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8.4.6. Забезпечус умови для здiйснення дiевого та
контролю за дiяльнiстю закладу дошкiльноi освiти;
8.4.'7 , Сприяс та створюс умови для дiяльностi

8.4.9. Забезпечус створенЕя у закладi дошкiльноi освiти безпечного освi.l,нього
середовища, вiльного вiд насильства та булiнry (цькування);
8.4.10. Видас у межах компетенцii накази i контролюс ix виконання;
8.4. 1l. Здiйснюс iншi повноваження, передбаченi законом ,u y.runouurr"
документами закладу дошкiльноi освiти.
8,5. Колегiальним постiйно дiючим органом управлiння закладом дошкiльноiосвiти е педагогiчна рада, повноваження 

"noi ""a"чrаaться установчимидокументами вiдповiдного закладу. Керiвник закладу дошкiльноi освiти с
головою педагогiчноi ради.
8,5,1, Що складу педагогiчноi ради закладу дошкiльноi освiти входять yci
педагогiчнi лрацiвники закладу, медичнi працiвники, iншi спецiалiсти. Доскладу педагогiчноi ради закладу дошкiльноi освiти можуть входити голови
батькiвських KoMiTeTiB, фiзичнi особи, якi провадять освiтню дiяльнiсть усферi лошкiльноТ освiти.

8,5,2, На засiдання педагогiчноi ради можуть бути запрошенi представники
громадських об'еднань, педагогiчнi працiвники закладiв ru.-"пЪi середньоi
освiти, батьки або особи, якi ix замiнюють. особи, запрошенi nu .ubiuo*rn,
педагогiчноi ради, мають право дорадчого голосу.

!.J.],П.Оu.ОГiчна рада o!1pu: iз свого складу секретаря на навчальний piK.
8,5.4. Педагогiчна рада З.Що кСонечко> с. Зарiччя:
8.5.4. l. Схвалюс освiтню програму закладу. оцiнюе резул ьтатив н icTb iT
виконаЕня та виконання Базового компонента дошкiльноi освiти, хiд якiсного
виконання програм розвитку, виховання i навчання дiтей у кожнiй вiковiй
групl;
8.5.4.2. Формус систему ,1.а затверджус процедури
якостi освiти, зокрема систему та механiзми
доброчесностi;
8.5.4.З. Розглядае питання вдосконалення
закладi;
8.5.4.4. Визначае план роботи закладу
педагогiчних праui вникiв;

! : 4 5 Затверджуе заходи щодо змiцнення здоров'я дiтей;8,5.4.6. Обговорюе питання пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
прачiвникiв, розвитку ix творчоi iнiцiативи;
8.5.4.7. Затверлжус щорiчний план лiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
лрацiвникiв;
8,5,4.8. Розглядас питання впровадження в освiтнiй процес найкращого
педагогiчного досвiду та iнновацiй, участi в дослiдницькiй.
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експериментальнiй, iнновацiйнiй дiяльностi, спiвпрацi з iншими закладами

освiти, науковими установами, фiзичними та юридичними особами, якi

8.5.4.1i. Мас правО iнiцiюватИ проведення позапланового lнституцlиного

аудиту закладу та проведення громадськоi акредитацii закладу;

B.s.+.iz. Розглядае iншi питання, вiднесенi законом таlабо установчими
документами закладу до iT повноважень.
8.5.5. рiшення педагогiчноi ради закладу дошкiльноi освiти вводяться в дiю

наказом директора закладу.
8.5.6. робота педагогiчноi ради планусться довiльно вiдповiдно до потреб

ЗЩО, Кiлькiсть засiдань педагогiчноi ради не менш нiж три-чотири на piK.

8.6. Вишцдд колегiаънrпц органом громадського самоврядування закладу с

загальнi збори (конференцiя) колективу закладу та батькiв, або осiб, якi ix

V заlчtiнюють, якi скликаються не рiдше одного разу на piK,

8.6.1. Кiлькiсть учасникiв iз загальних зборiв становить 2lЗ праuiвникiв З.ЩО

<Сонечко>> с. Зарiччя, l /З батькiв або осiб, якi ix замiнюють,
8.6.2. рiшення .u.*urr"" зборiв приймаються простою бiльшiСТЮ ГОЛОСiВ ВiД

зага.,rьноi кiлькостi присутнiх,

сприяють розвитку освlти;
Y 8.5.4.9. Ухвалюс рiшення щодо вiдзначення,

заохочення учасникiв освiтнього процесу;
мораJIьного та матерlаJiьного

працlвникlв закладу та
ними своiх обов'язкiв;

загальнi збори

закладу освlти

8.5.4.10. Розглядас питання щодо вiдповiдальностi
iнших учасникiв освiтнього процесу за невиконання

8.6.З. Загапьнi збори (конференцiя):

8.6.З.l. Вiдповiдно до законодавства i статуту закладу

(конференчiя) трулового колективу:
s.6.з.2. Розглядають i затверджують колективний договiр;
8.6.з.j. Заслуховують щороку в рамках звiту лерел громадськiстю доповiдь

.]иректора .ч*пuду освiти про результати роботи закладу за навчыIьний piK, та

завданЕя на наступний навчальний piK;

8.б.3.4. Погоджують за поданням директора закладу освlти статут закладу та

з\I1ни до нього;
8.6.з.5. Ухвалюють рiшення з iнших питань дiяльностi
вiдповiдно до законодавства та статуту закладу.

8.7. У перiод мiж загальними зборами дiс рада ЗДО.
8.7.1. Кiлькiсть засiдань ради визначаеться за потребою,

8.7.2, Засiдання ради З.Що е правомiрним, якщо в ньому бере участь не менше

двох третин, ii членiв (прашiвники дошкiльного закладу, батьки, засновники'

сIlонсори та iншi).
8.7.3. Рада З.ЩО органiзовус виконання рiшення загальних зборiв (конференuii),

розгляда€ питання trолiпшення умов для здобуття дошкiльноi_ освiти,

змiцнення матерiально - технiчноi бази, поповнення й використанЕя бюджету

закладу, вносить пропозицii щодо мораJIьного i матерiапьного заохочення

учасникiВ ocBiTHboio процесу, погоджуе змiст i форми роботи, з педагогiчноi

освiти батькiв.
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8.8. у здО може дiяти пiклувальна рада - opl,aн самоврядування, який
формуеться з представникiв органiв виконавчоi влади, пiдприсмств, установ,
навч€tльних закладiв, органiзацiй, окремих громадян з метою залученнlI
громадськостi до вирiшення проблем освiти, забезпечення сприятливих умов
ефективноi роботи З.ЩО.

8.8.1. Пiклувальна рада (у складi 5 осiб) створю€ться за рiшенням загаJIьних
зборiв або ради ЗДО. Члени пiклувальноi ради обираються на загальних зборах
з!о i прачюють на громадських засадах. очолюс пiклувальну раду голова,
який обираеться шляхом голосування на iT засiданнi з числа членiв пiклувальноi
ради. Кiлькiсть засiдань визначасться ix доцiльнiстю, але) як правило, не менше
нiж чотири рази на piK.
8.8.2. Основним завданIuIм пiкцrвальноi ради е:

8,8.2. l. Спiвпраця з органами виконавчоТ влади. пiдприсмствами" устанOва\]и.
органiзацiями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на
полiпшення умов утримання дiтей у ЗДО;
8.8,З. Сприяння змiцненню матерiально-технiчноi бази, культурно спортивноi,
корекцiйно - вiдновлювальноi, лiкувально - оздоровчоi бази З.ЩО;
8.8.5.3. Сприяння заJIученню додаткових джерел фiнансування З!О;
8.8.5.4. Сприяння органiзацii та проведенню заходiв, спрямованих на охOрону
життя та здоров'я учасникiв освiтнього процесу;
8.8,5.5. органiзацiя дозвiлля та оздоровлення дiтей та працiвникiв З.Що;
8,8.5.6. Стимулювання творчоi працi педагогiчних працiвникi в;
8.8.5.7. Пiдвищенrrя ефективностi освiтrьою процесу у взасмодii з сiм'сю,
громадськlстю, державIrими та приватними iнститутами;
8.8.5.8. Сприяння соцiально - правовому захисту учасникiв освiтнього процесу.

IX. Матерiально - технiчна база закладу дошкiльноТ освiти
9.1. ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя користусться землею вiдповiдно до вимог
чинного законодавства Украiни,
9.2. ВилученЕя основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна ЗЩО
<Сонечко> с. Зарiччя проводиться лише у випадках, передбачених чинним
законодавством. Збитки завданi ЗЩО <Сонечко)) с. Зарiччя внаслiдок
порушення його майнових прав юридичними та фiзичними особами,
вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.

Х. Фiнансово - господарська дiяльнiсть закладу дошкiльноi освiти
10.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ЗДО <Сонечко> с. Зарiччя
здiйснюеться вiдповiдно до законiв Украiни <Про ocBiTy>r, <Про дошкiльну
ocBiTy>, <Про держаний бюджет>, <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
I-\ивiльного кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни та iнших
нормати вно-правових aKTiB.
10.2. .Щжерелами фiнансування З.ЩО <Сонечко>> с, Зарiч.lя € кошти:
10.2.1. Мiського бюджету у розмiрi передбаченому нормативами фiнансування;
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10.2,2. Батькiв або осiб, якi ik замiнюють;
10,2.З. .Щобровiльнi пожертвування i цiльовi внески
I0.2.4. Iншi кошти, не забороненi законодавством.

фiзичних i юридичних осiб;

v 10.з.

радою

l0.з. здо <Сонечко> с. Зарiччя за погодженням iз Ковельською мiською
радою або уповноваженим ним органом мае право:
10,З,1, Придбати, орендувати необхiдне йому примiщення, обладнання та iншемайно;
10.З.2. Отримувати допомоry вiд пiдприсмств, установ, органiзацiй або фiзичнихосiб;
l0.3.З. Здавати з оренду примiщення споруди, обладнання юридичflим тафiзичним особам для проваджеЕня освiтньоi дi"пu"о..i' 

-l.iдпо 
iззакоЕодавством.

10,4, Статистична та аналiтична звiтнiсть про дiяльнiсть ЗДо <Сонечко> с.
]т.'у здiйснюеться вiдповiдно до чинного rЬпопооu""ruа та вимогам ICY..
10,5, Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в З!о <Сонечпо,, .. iupiuo"визначаеться законодавством, нормативно правовими актами MiHicr.epcTBaосвiти i науки Украiни та iнших центральних Ьрганi" виконавчоi влади. черезцентралiзовану бухгалтерiю управлiння освiти.

XI. Щержавний нагляд (контроль) за дiяльнiстю закладу дошкiльноI
освIти

l1,1, Щержавний контроль за дiяльнiстю З!О <Сонечко> с. Зарiччяз:iйснюють Мон, !ержавна служба якостi освiти, Волинська обласнаJержавна адмiнiстрацiя та пiдпорядкованi iй органи управлiння освiтою,виконавчий KoMiTeT Ковельськоi MicbKoi ради.
l1,2, Щержавний нагляд (контроль) ,u доrр"ru,rrrям ЗЩО <Сонечко> с. Зарiччя
державних вимог щодо змiсту, рiвня й обсяry дошкiльноi освiти здiйснюеться
1,правлiнням освiти виконавчого KoMiTeTy Ковельськоi MicbKoi ради.l 1,4. Змiст, форми та перiодичнiсть контролю, не пов'язаного з ocBiTHiMпроцесом встановлюеться виконавчим KoMiTeToM Ковельськоi MicbKoi ради.

ХII. Утворенняо реорганiзацiяо лiквiдацiя та
перепрофiлювання закладу дошкiльноТ освiтиl2.1. Рiшення про утворення, реорганiзацiю, лiквiдацiю l,aперепрофiлювання здо <Сонечко> с. Зарiччя приймае ,u.no"nrn(засновники).

l2,2. Реорганiзацiя ЗЩО. <Сонечко> с, Зарiччя вiдбуваеться шляхом злиття,
присднання, подiлу, видiленrrя.

'э.з Лiквiдацiя проводиться лiквiдацiйною комiсiею, призначеноюКовельською мiською радою, а у випадках лiквiдацii за рiшенн"мгосподарського судУ лiквiдацiйною комiсiсю, прr.пч.r."Ъ. циморганом.
12.4. З часу призначення лiквiдацiйноi KoMicii до Hei переходять
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повноваженЕя щодо управлiнЕя З,ЩО кСонечко> с. Зарiччя.
12,5. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюс наявне майно З.ЩО <Сонечко> с. Зарiччя,
виявляе його дебiторiв i кредиторiв i розрахову€ться з ними, склада€
лiквiдацiйний баланс i подас його Ковельськiй мiськiй ралi.
12.6. У випадку реорганiзацii права та обов'язки З.ЩО <Сонечко>> с. Зарiччя
переходить до правонаступникiв вiдпоЬiдно до чинного законодавства або
визначених Ковельською мiською радою.

мiський голова Iгор ЧАИКА
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