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органИ угIравлiння освiтою з урахуванням висновку rrсихолого-медико-
педогогiчних консультацiй.
2.Iз. За дитиноЮ зберiгаетъся мiсце у дошкiльному навчzlJIьному закладi
J\b29 у разi iT хвороби, карантину, санаторного лiкування, н& час
вiдпустки батькiв або осiб, якi ix замiнюють, а також у лiтнiй перiод (75
днiв).
2.|4. Про TepMiH i причину невiдвiдування вихованцями дошкiлъного
закладу батъки, або особи, якi iх замiнюютъ, мають завчасно повiдомляти
адмiнiстрацiю дошкiлъного закладу та вихователя.
2.|5. Вiдрахуваннrl дiтей iз дошкiльного закJIаду може здiйснюватисъ за
бажанняМ батькiв, або осiб, якi iх замiнюютъ; на пiдставi медичного
висновку про стан здоров'я дитини, що викJIючае можливiстъ ii подалъшого
перебуваннrI В дошкiлъному закладi цього типу; рекомендацii психолого-
медико-педагогiчноi консулътацii та у разi несгIлати без поважних причин
батъками або особами, якi ik замiнюютъ, плати за харчування дитини
протягом 2-х мiсяцiв.
2.16. TePMiH Писъмового повiдомленшI батькiв або осiб, якi ix замiнюють
про вiдрахування ди,гини- 10 днiв.
2.|7. З метою створення сприятливих умов для органiзованоi пiдготовки до
НаВЧаЦНЯ У ШКОЛi ДiтеЙ старшого дошкiльного .BiKy, якi не вiдвiдують
ДОШКiЛЬНi навчалънi заклади, дошкiльний навч€lJIъний заклад J\Ъ29 здiйснюе
соцiально-педагогiчний патронат у межах свого мiкрорайону.
2.18. Щошкiльний навчалъний закJIад J\Ъ29 забезпечус облiк дiтей
дошкiлъного BiKy в закрiпленiй територii обслуговування.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКIЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. ЩОшкiльний навчальний заклад Ng29 працюе за п'ятиденним робочим
тижнем, з 10,5-годинним ,72-годинним (одна група).
Вихiднi днi: субота, недiля, святковi .

З.2. Щоденний графiк роботи дошкiлъного закладу Nл 29 : початок роботи о
7.00, закiнчення о 19.00.
3.З. IЦоденний графiк роботи груп дошкiльного навч.шъного закладу J\Гs29 :

ЦРyтIа з |2-ти годинним перебуванням працюс з 7.00 до 19.00 , з 10,5-годиним
перебуванням дiтей - 7.00 до 17.30.

IV. ОРГАНIЗАIЦЯ НАВ ЧАЛЬНО-ВIД(ОВНОГО ПР OtE С У
У ДОШКIЛЬНОМУ ЗАКrIАДI

4.1. Навчалъний piK у дошкiльному навч€шъному закладi j\Ъ29 починасться
l вересня i закiнчусться З 1 травня наступного року.З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий перiод) у дошкiлъному
Еавчапьному закладi Ns29 проводитъся оздоровлення дiтей.


