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4.2. ,,Щошкiльний навчальний заклад М29 здiйснюе свою дiяльнiсть
вiдповiдно до рiчного плану, який скJIадаеться на навчальний piK Та

перiод оздоровлення.
4.3. План роботи дошкiльного навч€шьного закладу J\Ъ29 схв€uIюстъся

педагогiчною радою закJIаду, затверджуеться завiдувачем дошкiльнОГО
закладу i погоджуетъся з управлiнням освiти Шосткинськоi MicbKoi раДИ.

ГIлан роботи дошкiльного навч€uIьного закладу N29 на оздоровчиЙ
перiод погоджуеться з Шосткинською санiтарно-епiдемiологiчною
службою, управлiнням освiти Тттосткинськоi мiськоi ради, головним лiкарем

дитячоi полiклiнiки, схв€uIюеться педагогiчною радою закладу та
затверджуетъся завiдувачем.
4.4. У дошкiльному навчЕLльному закладi J\b29 визначена украiЪська МоВа

навчання i виховання дiтей.
4.5. Змiст дошкiльноi освiти в дошкiльному навч€Lпьному закладi J\b29

здiйснюеться в межах Базового компонента дошкiльноi освiти, реалiзУетьСЯ
через програми та навч€lJIьно-методичне забезпечення, що затверджуЮТЬся
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни та рiшенням педагогiчноi раДИ
дошкiльного навчапьного закладу jф29.

Навчально-виховний процес у спецiальнiй групi дошкiльного
навчаJIъного закJIаду J\Ъ29 здiйснюеться за окремими програМаМИ i
методиками, розробленими на ocHoBi Базового компонента дОшКiЛЬНОi
освiти та затвердженими в установленому порядку.
4.б. Щошкiлъний навчаJIьний заклад J\b29 здiйснюе освiтнiЙ процес ТакиМи

прiоритетними нагIрямками: [риродничо-дослiдницький, корекцiя мовлення

дiтей i проводитъ iнновацiйну дiяльнiсть до вимог чинного законоДаВСТВа.

4.7. Щотлкiльний навч€шьний заклад j\Ъ29 може надавати додаТковi ocBiTHi

послуги , якi не визначенi ,щержавною базовою програмою, лише на ocHoBi

угоди мiж батьками та дошкiльним закJIадом у межах |ранично допустимого
навантаженнrI дитини, визначеного MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни

разом з MiHicTepcTBoM охорони здоров'я. Вiдмова батъкiв вiд
запропонованих додаткових ocBiTHix послуг не може бути пiдставою для
вiдрахуВаннЯ дитинИ з дошкiльного закладу. ГIлатнi послуги не можуть
надаватись замiсть або в рамках Щержавноi базовоi програми.

Ч. ОРГАШЗАLЦЯ ХАРЧУВАННlI ДIТЕЙ
У ДОШКIЛЬНОМУ ЗАКЛАДI

5.1. Продукти харчування у дошкiльний навч€tпьний заклад J\b29 ПОСТаЧаЮТЬ

пiдприсмства, установи i органiзацii згiдно з договорами, УкЛаДеНИМИ З

дотриманням вимог дiючого законодавства УкраТни трансПОРТОМ, ЯКИй

вiдповiдае санiтарно-гiгiенiчним вимогам, мас санiтарний ПаСПОРТ i
вiдповiднi супровiднi документи.
5.2. У дошкiлъному нач€Lдьному закладi Jф29 встановлено 3-х раЗоВе
збалансоване харчування дiтей, необхiдне для ix нормального розвиткУ i
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