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Наказ набирає чинності: 

Відповідно до § 30, абзацу 1 Закону № 561/2004 Coll. Про дошкільну, початкову, середню, вищу 

професійну та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами, директор дитячого садка видає шкільні 

правила, що визначають взаємовідносини між дітьми, їх законних представниками та 

працівниками школи. 

 

І. Відомості про здійснення прав та обов’язків дітей, учнів, студентів та їх законних 

представників у школі, шкільному закладі та відомості про правила взаємовідносин з 

працівниками школи, шкільного закладу.  

 

    1. Основні завдання дитячого садка в забезпеченні дошкільного виховання та освіти.  

1.1 Дитячий садок як частина дошкільного виховання та освiти (далі – освіта) 

 

 a) підтримує розвиток особистості дитини дошкільного віку, 

 

 б) бере участь у його здоровому емоційному, психічному та фізичному розвитку, 

 

 в) бере участь у засвоєнні дитиною основних правил поведінки, 

 

 д) підтримує набуття дитиною основних життєвих цінностей та міжособистісних стосунків, 

 

 с) створює основні передумови для безперервної освіти, 

 



 ф) допомагає збалансувати нерівності у розвитку дітей до того, як вони вступлять до 

початкової школи, 

 

 ж) здійснює спеціальну педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, 

 

 з) створює умови для розвитку обдарованих дітей. 

1.2 Шкільна освітня програма визначає цілі, спрямованість, форми і зміст навчання відповідно 

до конкретних умов дитячого садка. 

 1.3 Виконуючи основні цілі освіти та шкільну освітню програму, дитячий садок діє відповідно 

до принципів, викладених у § 2 абзацу 1 Закону про освіту, і керується чинними правовими 

нормами, зокрема положеннями Закону про освіту та положення Декрету № 14/2005 Зб. Про 

дошкільну освіту (далі – «Постанова про дитячий садок») зі змінами. 

 

    2. Основні права та обов’язки дітей, які приймаються до дошкільного навчального закладу 

2. 1 Кожна прийнята дитина має право 

 а) на якісну дошкільну освіту в обсязі, зазначеному в пункті 1 цих Правил школи, що гарантує 

оптимальний розвиток його здібностей і розвиток його особистості, 

 б) за фізично і психологічно безпечне середовище під час перебування в дитячому садку.   

 

 2. 2 У сфері освіти всі діти також мають права, гарантовані Хартією прав і свобод людини та 

Конвенцією про права дитини, а також права, встановлені Законом про освіту. 

 

 2. 3 Якщо в класі дитячого садка виховується індивідуально інтегрована дитина, керівник 

дитячого садка створює умови, що відповідають індивідуальним освітнім потребам дитини, що 

сприяють її всебічному розвитку. 

 

 2. 4 Інші права дітей на освіту випливають із положень інших статей цього шкільного 

розпорядку. 

 

    3. Права та обов’язки учасників дошкільної освіти 

3.1 Обов'язки дітей: 

 а) Не шкодити оточуючим, поводитися гідно з усіма людьми в дитячому садку і не руйнувати 

результати своєї праці. 

 б) Не виходити з класу без домовленості з учителем. 

 в) Не руйнуйте обладнання дитячого садка. 



 г) Розкладати іграшки та інші речі на свої місця. 

 д) Дотримуйтеся гігієнічних звичок і заходів безпеки. 

 ф) Поважати думки інших, у тому числі представників інших національностей. 

 

 3.2 Законні представники дитини мають право на інформацію про хід і результати навчання 

дітей, коментувати всі рішення дитячого садка щодо суттєвих питань навчання дітей, 

консультуватися з питань дитячого садка чи шкільної консультації. Пов'язані з навчанням дітей. 

 

 3.3 Право учасників освіти на прозорі правила – у школі та класі встановлено чіткі правила: 

презумпція взаємної поваги, право людей на однакові процедури та інформацію. 

 

 Графік консультацій з керівництвом садочка: понеділок та середа з 10.00 до 14.00 та в будь-

який час за попереднім записом. 

 

    4. Обов'язки законних представників у дошкільному вихованні дітей 

4.1 Потрібні законні представники дітей та неповнолітніх учнів 

 а) зареєструвати дитину для здобуття обов’язкової дошкільної освіти (з початку навчального 

року, наступного за днем досягнення дитиною п’ятого віку), 

 б) забезпечити, щоб дитина належним чином відвідувала дитячий садок і була належним 

чином і чисто доглянута після прибуття в дитячий садок, 

 в) на запрошення завідуючої дитячого садка особисто брати участь в обговоренні серйозних 

питань, пов'язаних з навчанням дитини, 

 г) повідомляти дитячий садок про зміну медичної здатності дитини, проблеми зі здоров'ям 

або інші серйозні факти, які можуть вплинути на хід навчання дитини, 

 д) задокументувати причини відсутності дитини відповідно до умов, визначених правилами 

шкільного розпорядку, 

 ф) повідомляти школу та шкільну установу про дані згідно з § 28, абзац 2 Закону про освіту, 

інші дані, які є важливими для курсу навчання або безпеки дитини та зміни цих даних (дані для 

ведення шкільного журналу). 

 ж) вносити у встановлений термін плату за дошкільну освіту та харчування. 

  з) дотримуватись розпорядку школи, встановленої організації роботи дитячого садка, 

внутрішнього режиму. 

 

    5. Прийом дитини до дошкільного навчального закладу 

5.1 Запис до закладу дошкільної освіти відбувається в період з 2 травня по 16 травня.  Дітей 

приймають до дитячого садка, заснованого муніципалітетом або об’єднанням муніципалітетів, 



згідно з умовами, викладеними в Критеріях прийому дітей, виданих директором дитячого 

садка. 

 

    6. Доступ іноземців до освіти та шкільних послуг 

6.1 Громадяни іншої країни-члена Європейського Союзу та члени їхніх родин також мають 

доступ до освіти та шкільних послуг на тих же умовах, що й громадяни Чеської Республіки. 

 

 6.2 Іноземці з третіх країн (не громадяни ЄС) мають доступ до дошкільної освіти та шкільних 

послуг на тих самих умовах, що й громадяни Чеської Республіки (громадяни ЄС), якщо вони 

мають право на проживання в Чеській Республіці протягом певного періоду. Понад 90 днів, 

якщо вони є шукачами притулку, особами, які користуються додатковим захистом, заявниками 

на надання міжнародного захисту або особами, які користуються тимчасовим захистом.  

Обов’язкова дошкільна освіта поширюється на громадян іншої країни-члена Європейського 

Союзу, які проживають на території Чеської Республіки більше 90 днів, а також на інших 

іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Чеської 

Республіки протягом певного періоду. Терміном понад 90 днів, а учасникам процедура 

надання міжнародного захисту. 

 

    7. Відвідування та методика навчання 

7.1 При прийомі дитини до дитячого садка керівник дитячого садка письмово погоджує з 

законними представниками дитини відвідування дитиною дитячого садка (анкета-заява). 

 

 7.2 Обов’язкова дошкільна освіта здійснюється у формі щоденного відвідування в робочі дні.  

Обов’язковість дошкільної освіти встановлюється не менше 4 годин на день з 8 до 12 години.  

Обов’язок з дошкільної освіти не надається в дні, що припадають на період шкільних канікул 

відповідно до організації навчального року в основній і старшій школі. 

 

 7.3 Виконання обов'язку дошкільної освіти «по-іншому» розуміється 

 а) індивідуальне навчання дитини, яке відбувається без регулярного щоденного відвідування 

дитиною дитячого садка, 

 б) навчання в підготовчому класі початкової школи та в підготовчому класі спеціальної 

початкової школи, 

 c) навчання в іноземній школі на території Чеської Республіки, в якій міністерство дозволило 

виконання обов’язкового відвідування школи згідно з § 38a Закону про освіту. 

 

 Законний представник дитини, яка виконуватиме обов’язок з дошкільної освіти згідно з 

листом  б) чи в), зобов’язаний повідомити про цей факт директора відповідного дитячого 



садка.  Повідомлення повинно бути зроблено не пізніш як за 3 місяці до початку навчального 

року, в якому починається обов'язок дитини з дошкільної освіти. 

 

    8. Індивідуальне навчання 

8.1 Законний представник дитини, для якої дошкільна освіта є обов’язковою, може для дитини 

в обґрунтованих випадках обирать індивідуальне навчання.  Якщо більшу частину навчального 

року дитина навчатиметься індивідуально, законний представник дитини зобов’язаний 

повідомити про це не пізніше ніж за 3 місяці до початку навчального року.  Протягом 

навчального року обов'язок індивідуального дошкільного виховання може бути виконано з дня 

вручення повідомлення про індивідуальне навчання дитини директору дитячого садка, до 

якого дитина була прийнята на дошкільну освіту. 

 

 Повідомлення законного представника про індивідуальне навчання дитини повинно містити 

 а) ім'я, прізвище, ім'я та прізвище дитини, номер народження та місце постійного 

проживання, у разі іноземця – місце проживання дитини, 

 б) із зазначенням періоду, протягом якого дитина має проходити індивідуальне навчання, 

 в) причини індивідуального навчання дитини. 

 

 8.2 Дитячий садок перевірить рівень засвоєння очікуваних результатів в окремих сферах і, у 

разі необхідності, порекомендує законному представнику наступний етап навчання. 

 

 Директор школи завжди призначає терміни перевірки на другу половину листопада, а терміни 

заміни – на першу половину грудня.  Точна дата буде повідомлена юридичним представникам 

індивідуально або узгоджена з ними. 

 

 Законний представник дитини, яка проходить індивідуальне навчання, зобов'язаний 

забезпечити участь дитини в перевірці.  Завідувач дитячого садка, до якого дитина була 

прийнята на навчання, припиняє індивідуальне навчання дитини, якщо законний представник 

дитини не забезпечив участь дитини у перевірці навіть у період заміни. 

 

 Оскарження рішення керівника дитячого садка про припинення індивідуального навчання 

дитини не припиняє дії.  Після завершення індивідуального навчання дитини дитина не може 

знову проходити індивідуальне навчання. 

 

    9. Прийом/здача дітей 



9.1 Законні представники передають дитину вихователям дитячого садка в час, призначений 

для приходу дітей до дитячого садка.  Недостатньо супроводжувати дитину лише до входу в 

дитячий сад або до роздягальні. 

 

 9.2 Законні представники забирають дитину у вихователів дитячого садка у визначений 

дитячим садком час або в індивідуально узгоджений час після закінчення її навчання.  З цього 

моменту батько несе відповідальність за дитину і без зайвих зволікань залишає приміщення 

дитячого садка. 

 

 9.3 Законні представники дитини можуть письмово уповноважити іншу особу на прийняття та 

передачу дитини під час навчання в дитячому садку.  При передачі дитини вчителю особа, яка 

передає дитину, повинна бути повнолітньою. 

 

 9.4 Якщо уповноважена особа не забирає дитину протягом зазначеного часу, вихователь 

залишається з дитиною в дитячому садку та : 

 а) спроби зв'язатися з уповноваженими особами по телефону, 

 б) повідомляє директора школи по телефону та виконує її вказівки, 

 c) зв’язується з органом опіки над дитиною та просить надати невідкладний догляд за 

дитиною відповідно до Закону № 359/1999 Зб. Про соціальний та правовий захист дітей із 

поправками, 

 г) у разі необхідності звернутися до поліції Чеської Республіки. 

 

 9.5 Школа вимагає від законних представників дитини оплатити витрати, пов'язані з доглядом 

за дитиною в таких надзвичайних ситуаціях. 

 

 9.6 Дитячий садок не передає дитину стороннім особам навіть на підставі телефонограми 

законного представника.  Дозвіл повинен бути наданий у письмовій формі законним 

представником дитячого садка. 

 

 9.7. Заняття працюють щодня з 6:00 до 16:30.  Сюди об’єднуються діти з визначених класів 

відповідно до поточних потреб і вимог діяльності.  Розклад робочого часу на відповідний рік 

завжди доступний у шафах класу, на сайті школи та на офіційній дошці. 

 

10. Уточнення порядку інформування законних представників дітей про хід їх навчання та 

досягнуті результати.  

 



10.1 Законні представники дитини можуть ознайомитися з цілями, спрямованістю, формами і 

змістом навчання, визначеними відповідно до умов, що діють у дитячому садку, в освітній 

програмі школи, яка знаходиться у вільному доступі біля головного входу в дитячий садок. 

 

 10.2 Законні представники дитини можуть вимагати інформацію про хід і результати навчання 

дитини в будь-який час протягом року, особливо у формі індивідуальних бесід з учителями та 

участі в класних зборах.  Також можливе використання фіксованих консультаційних днів, 

визначених розкладом кожного заняття на даний рік.  Консультації відбуваються в 

позаробочий час викладачів. 

 

 10.3 Протягом навчального року в дитячому садку організовуються батьківські збори, на яких 

доводяться до відома законні представники дітей всі рішення дитячого садка з істотних питань 

виховання дітей.  У разі необхідності можуть бути скликані позачергові збори батьків з 

керівництвом дитячого садка, особливо з оперативних причин. 

 

 10.4 Дитячий садок також пропонує інформацію через свій веб-сайт та офіційну дошку. 

 

 10.5 Директор дитячого садка або педагог, який здійснює педагогічну діяльність у класі, який 

відвідує дитина, може запросити законного представника особисто для обговорення важливих 

питань навчання дитини. 

 

11. Інформування законних представників дітей про позачергові шкільні та позашкільні 

заходи 

 

11.1 Якщо дитячий садок організовує та організовує такі заходи, як походи, театральні вистави 

для дітей, зустрічі, дні дитини тощо, він своєчасно повідомляє про це законного представника 

дітей за допомогою доказового повідомлення педагогічного колективу. . 

 

 11.2 У заходах, пов'язаних з надзвичайними фінансовими витратами для законних 

представників, участь дітей можлива лише за їх згодою. 

 

12. Спосіб виправдання дітей законним представником 

 

12.1. Законний представник дитини зобов’язаний вибачити її за відсутність не пізніше першого 

дня її відсутності письмово, особисто або по телефону, вказавши передбачуваний час із 

зазначенням причини відсутності дитини в дитячому садку, не пізніше 7.45 год. 

 



 12.2 Якщо запланована відсутність дитини, для якої дошкільна освіта є обов'язковою, 

перевищує період більше 5 робочих днів підряд протягом місяця, законний представник 

обговорює цей факт з директором школи.  У всіх інших випадках відсутність дитини оформляє 

класний керівник.  У разі зниження відвідуваності дитиною за чверть менше 50% класний 

керівник повідомляє про це завідувача дитячого садка. 

 

 12.3 Про пропуски без поважних причин класний керівник повідомляє директора школи 

 

 12.4 Директор школи може вимагати згідно з абз.  34 п. 4 Закону про школу, документально 

підтвердивши причини відсутності дитини. 

 

 12.5 При передачі дитини на денне навчання до дитячого садка законний представник дитини 

повідомляє педагогічного працівника, який приймає, про незначні проблеми зі здоров'ям 

дитини, які можуть вплинути на обмеження її навчальної діяльності. 

 

13. Завершення дошкільної освіти 

 

13.1 Завідувач дитячого садка може, попередньо письмово повідомивши законного 

представника дитини, прийняти рішення про припинення дошкільної освіти, якщо 

 а) дитина безперервно не бере участь у дошкільній освіті більше двох тижнів без причини 

законного представника, 

 б) законний представник неодноразово серйозно перешкоджає роботі дитячого садка, 

 c) припинення рекомендовано лікарем або шкільним консультаційним закладом під час 

пробного перебування дитини, 

 д) законний представник неодноразово не сплачує плату за навчання в дитячому садку або 

плату за шкільне харчування (§ 123) у встановлений термін і не погоджує з директором інший 

термін оплати. 

 

 13.2 Неможливо прийняти рішення про припинення дошкільної освіти щодо дитини, для якої 

дошкільна освіта є обов'язковою. 

 

II.  Робота та внутрішній режим дитячого садка.  

 

14. Умови роботи та організація навчання в дитячому садку 

 



14.1 Дитячий садок організовується як школа повного дня з виділеним перебуванням дітей з 

6.00 до 16.30. 

 

 14.2 У липні та серпні директор дитячого садка може обмежити або перервати зазначену 

діяльність за погодженням із засновником, головним чином у зв’язку з реконструкцією будівлі, 

очікуваною малою кількістю дітей у цей період, нестачею педагогічного персоналу тощо. 

Ступінь обмеження чи переривання буде повідомлено директором дитячого садка законним 

представникам дітей принаймні за 2 місяці разом із публікацією результатів, обговорених із 

засновником. 

 

15. Режим дня навчання дітей 

 

15.1 Дошкільне виховання дітей за встановленою рамковою програмою школи відбувається за 

таким основним розкладом дня: 

6:00 – 8:00 Приїзд дітей, передача дітей вихователям, вільні, спонтанні заняття та заняття за 

інтересами.  Початок обов'язкової ФВ визначається о 8:00 і триває не менше ніж до 12:00. 

 8:00 – 8:20 Вільні заняття та спонтанна діяльність дітей, орієнтована переважно на ігри та хобі. 

 8:20 – 8:45 Рухові заняття, гуртки спілкування. 

 8:45 – 9:00 Особиста гігієна, сніданок. 

 9:00 – 9:30 Керівні заняття та заняття за інтересами, спрямовані на виховання та навчання 

дітей, на їх всебічний розвиток, робота з дітьми потребує підвищеної уважності.  Логопедичні 

колеса.  Робочі центри. 

 9:30 – 9:45 Особиста гігієна, підготовка дітей до перебування на вулиці. 

 9:45 – 11:45 Діти залишаються на вулиці, спонтанні заняття.  У разі негоди продовжуються 

заходи та заходи, спрямовані на виховання та навчання дітей у класах дитячих садків. 

 11:45 Особиста гігієна дітей, обід, підготовка.  відпочивати 

 12:30 – 14:00 Літературні хвилинки, відпочинок дітей з урахуванням різних потреб, 

індивідуальна робота з дітьми з меншою потребою у сні. 

 14:00 – 14:20 Переодягання, гігієна, допомога в прибиранні постільної білизни. 

 14:20 – 16:30 Вільні заняття та активності, дитячі ігри, центри роботи. 

 14:45 – 15:00 Перекус 

 

15.2 Встановлений основний розпорядок дня може бути змінений, якщо це випливає з 

рамкової програми школи, а також у разі екскурсій, театральних вистав для дітей, вечірок, днів 

дитини та подібних заходів або через несприятливу погоду. 

 



III.  Організація шкільного харчування, оплата 

 

16. Оплата зборів 

 

16.1 Він регулюється Директивою, яка завжди видається заново на кожен навчальний рік. 

 

 16.2 Плата за навчання вноситься до 15 числа поточного місяця.  Прийняття законного 

представника підтверджується підписом в Особистому документі дитини. 

 Оплата пансіонату здійснюється на початку навчального року в розмірі основної суми, в 

наступні місяці – в розмірі основної суми з 10 по 15 число місяця.  Переплата повертається 

після закінчення відвідування школи. 

 

 16.3 Спосіб оплати законний представник погоджує з керівником шкільного харчування в 

письмовій формі - заявка на харчування. 

 

17. Організація шкільного харчування 

 

17.1 Харчування учнів у дитячому садку здійснюється шкільною їдальнею.  При приготуванні їжі 

шкільна їдальня діє відповідно до наказу Міністерства освіти, культури та спорту № 107/2005 

Зб. про шкільне харчування із змінами та доповненнями та керується діючими нормами 

харчування та принципами здорового харчування. 

 

 17.2 У шкільній їдальні готуються страви, які розвозяться в окремі класи дитячого садка. 

 

 17.3 Шкільна їдальня готує і для дитини, яка зареєстрована для перебування в дитячому садку 

повного дня, має право щодня харчуватися ранковим перекусом, обідом та підвечірем.  У 

шкільній їдальні, крім страв, готують рідини, які діти вживають під час перебування в дитячому 

садку в рамках «питного режиму». 

 

 17.4 Режим харчування дітей під час навчання 

 а) Протягом денного перебування в дитячому садку діти харчуються за таким основним 

режимом харчування: 

 8:45 порція ранкової закуски 

 11:45 обід 

 14:45 подача полуденка 



 

 б) У рамках «питного режиму» під час щоденного перебування дітей у дитячому садку в 

кожному класі є закрита ємність з питною водою і закрита ємність з чаєм. 

 Діти користуються напоями протягом усього перебування в дитячому садку в режимі 

самообслуговування. 

 

 17.5 Внесення змін до порядку зняття дітей з шкільного харчування 

 

Коли законні представники звільняють дітей від повсякденного навчання з заздалегідь відомої 

причини пропусків, дитсадок автоматично повідомить про цей факт керівнику  їдальнi.  Якщо 

дитина не звільниться до 7:45 ранку, з неї не буде можливості відмовитися від плати за 

харчування в цей день.  Батьки можуть забрати незадекларований обід і вивезти його у власній 

тарі під час роздачі обідів лише в перший день відсутності, з 10:30 до 11:00. 

 

IV.  Умови забезпечення безпеки та охорони здоров'я дітей та їх захисту від соціально-

патологічних явищ і від проявів дискримінації, ворожнечі чи насильства 

 

18. Турбота про здоров’я та безпеку дітей під час навчання 

 

18.1 Дитячий садок здійснює нагляд за дитиною з моменту отримання вихователем від 

законного представника або уповноваженої ним особи до моменту повернення вихователем 

законному представнику або уповноваженій ним особі. 

 

 18.2 Для забезпечення безпеки дітей під час їх перебування поза місцем навчання, директор 

дитячого садка визначає кількість вихователів таким чином, щоб на одного вихователя 

припадало не більше 

 а) 20 дітей звичайних класів, або 

 б) 12 дітей у класі, де є діти з визнаними заходами підтримки від другого до п’ятого класу або 

діти віком до 3 років. 

 

 18.3 У виняткових випадках завідувач дитячого садка може збільшити облікову кількість дітей 

 а) у п. 18. 2 літ  а), але не більше 8 дітей, або 

 б) у п. 18. 2 літ  б), але не більше 11 дітей. 

 

 18.4 У разі збільшення кількості дітей або під час проведення певних заходів, наприклад, 

спортивних занять, або коли діти перебувають у середовищі, яке вимагає безпеки, директор 



дитячого садка призначає додаткового педагогічного працівника для забезпечення безпеки 

дітей. дітей, у виняткових випадках – іншу повнолітню юридичну особу, яка перебуває у 

трудових відносинах з юридичною особою, яка здійснює діяльність дитячого садка. 

 

 18.5 До приміщення школи немає вільного доступу, кожен клас обладнаний відеотелефоном 

та електроприводом.  Кожен із працівників школи, який відкриває будівлю для сторонніх осіб, 

зобов’язаний з’ясувати причину їх візиту та стежити за тим, щоб вони не пересувалися по 

будівлі безконтрольно.  Під час роботи школи двері головних входів І та ІV павільйонів можуть 

вільно відкриватися зсередини.  Безпека втечі дітей з території дитячого садка забезпечується 

режимом посиленого нагляду та системою блокування, за що відповідають уповноважені 

особи. 

 

 18.6 Куріння, в тому числі електронних сигарет, вживання алкоголю та інших речовин, що 

викликають залежність, користування недозволеними електроприладами, а також вхід собак 

суворо заборонено в приміщеннях і на території школи. 

 

 18.7 Особливо щодо охорони здоров'я інших дітей, якщо, приймаючи дитину від законного 

представника або уповноваженої ним особи, педагог підозрює, що дитина нездорова, він 

повинен повідомити законного представника зобов'язання стежити за станом здоров'я дитини 

та рекомендувати відвідування лікаря. 

 

 18.8 При вступі дитини до дитячого садка після перенесеного інфекційного захворювання (в 

тому числі паразитарного) законному представнику дитини бажано надати письмове 

підтвердження від лікуючого лікаря про те, що дитина здорова і може перебувати в групі інших 

дітей. 

 

 18.9 З метою безпеки дітей небажано приносити до школи гострі предмети, небезпечні та 

невідповідні іграшки, ланцюжки, великі сережки, оскільки під час фізичних навантажень існує 

ризик травмування.  Згодом ці предмети будуть зберігатися у вчителя або в шафці. 

 

 18.10 З точки зору безпеки, законний представник забезпечить дитину відповідним одягом 

для холодних і спекотних днів, міцним взуттям (навіть тапочками). 

 

 18.11 Застосування ліків: 

 Якщо дитячий садок поінформований про те, що дитина страждає на хворобу, яка вимагає 

уваги при навчанні або підвищеному догляді, дитячий садок: 

 - обговорити з законними представниками питання про хворобу дитини 

 - пропонує їм надати висновок лікаря 



 - забезпечити їх письмову згоду на дії, які вимагає дитячий садок 

 - проводить навчання працівників щодо симптомів і проявів захворювання та правильного 

догляду 

 Прояви або ускладнення, які виходять за рамки нормального перебігу захворювання, а також 

такі ускладнення, які вже потребують професійної медичної допомоги, будуть розглядатися 

школою шляхом виклику служби невідкладної медичної допомоги, або  шляхом надання 

допомоги відповідно до принципів першої допомоги. 

 

 18.12 Під час навчання дітей педагогічні працівники дотримуються правил і принципів безпеки 

і охорони здоров'я на виробництві, які встановлені для цієї сфери чинним законодавством про 

школу та законодавством про працю. 

 

 18.13 Протягом року дітей ознайомлюють із різними ризиками, що загрожують їхньому 

здоров’ю та безпеці, згідно з методологією Програми мінімальної профілактики Файл №  

121/2019. 

 

19. Захист від соціально патологічних явищ і від проявів дискримінації, ворожнечі чи 

насильства. 

 

19.1.  Важливим елементом захисту від соціально небажаних явищ є орієнтація на здоровий 

спосіб життя, взаємоповагу та відкрите спілкування. 

 

 19.2.  У рамках профілактики проявів дискримінації, ворожнечі та насильства педагоги 

використовують рамкову освітню програму та власну методику, яка спільно створюється на 

основі досвіду та потреб дитсадка, дітей та батьків. 

 

 19.3.  Необхідним елементом профілактики у цій сфері є створення сприятливого соціального 

клімату між дітьми, між дітьми та педагогічними працівниками, між педагогічними 

працівниками та законними представниками дітей. 

 

 19.4.  Шкільний порядок дій у разі виникнення 

 • Знущання, вандалізм 

 • Жорстоке поводження, зневага 

 • Наркотична залежність 

 • Віртуальна залежність 

 • Ксенофобія, расизм, нетерпимість, антисемітизм 



 ПРОФІЛАКТИКА 

 • Через Програму мінімальної профілактики 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ІНФОРМАЦІЯ 

 • Обов'язок працівника повідомляти про будь-яку небажану поведінку директора школи 

 • Співпраця педагогів і батьків 

 • Можливість для батьків користуватися скринькою довіри у вестибюлі школи 

 • Максимальний захист потерпілого, обачність 

 ПОРЯДОК ЗАВДАННЯ ШКОЛИ 

 • Картування ситуації: що було за явище, ролі учасників, інтенсивність, причина, коли, де, 

свідки тощо. 

 • Забезпечення безпеки потерпілого 

 • Надання кризової інтервенції потерпілому, батькам 

 • Інтерв'ю з учасниками/неконфронтація, записи зустрічей 

 Визначення заходів, співпраця з ОСПОД,  поліція 

 

20. Поводження з майном дитячого садка 

 

20.1 У період навчання під час перебування дитини в дитячому садку педагогічний колектив 

забезпечує дбайливе ставлення дітей до дидактичних засобів, іграшок та інших предметів 

навчання, не псує інше майно дитячого садка. 

 

 20.2 Законні представники дбайливо ставляться до майна Дитячого садка, про виявлені 

недоліки та пошкодження майна повідомляють працівники Дитячого садка.  

 

 20.3 Працівники та батьки розміщують особисті речі дітей тільки у встановлених місцях. 

 

21. Прикінцеві положення 

 

21.1 Зміни та доповнення до правил школи 

 Усі доповнення та/або зміни до цих Правил школи можуть бути внесені лише в письмовій 

формі і до набрання ними чинності будуть проінформовані всі працівники дитячого садка та 

законні представники дітей. 



 21.2 Новоприйнятих працівників роботодавець ознайомить із правилами шкільного 

розпорядку під час вступу на роботу. 

 21.3 Дитячий садок інформує про видання та зміст шкільних правил шляхом розміщення 

примірника на центральній дошці оголошень біля головного входу та на веб-сайті дитсадка. 

 21.4 Попередня редакція положення про школу ф.  150/2017 включно з додатками. 

 21.5 Ці Шкільні правила набирають чинності ……….. 

 

У Горжовицях  ………… ….................................................. ................  

 Гелена Неснідалова, директор дитячого садка Горжовіце 

 

 

 

 

 


