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росту iз дотриманням Еатур€Lльного набору продуктiв. Органiзацiя
харчУвання здiйснюетъся згiдно вимог Iнструкцii з органiзацii харчування
ДiтеЙ у дошкiльних навч€шьних закладах ( затверджено Наказом MiHicTepcTBa
ОСВiти i науки Украiни та MiHicTepcBoM охорони здоров'я Украiни вiд
|7.04.200б за J\Ъ 2981227 ) та Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни <Про
ЗаТВеРДЖення норм харчування у навч€lJIьних та оздоровчих закладах> вiд
22.| 1.2004 року J\Ъ 1 59 1 .

5.3. Контроль за органiзацiсю та якiстю харчування, вiтамiнiзацiсю
СТРаВ, Закладкою продуктiв харчування, кулiнарною обробкою, виходом
страв, смаковими якостями iжi, санiтарним станом харчоблоку,
ПРаВИЛЪНiСТЮ зберiгання, дотриманням TepMiHiB реалiзацii продуктiв
ПОКЛаДаеться на медичних працiвникiв та завiдувача дошкiлъного закладу.
5.4 Батьки або особи, якi iх замiнюють , вносять плату за харчування дiтей у
РОЗМiРi, ЩО не Перевищуе 50Yо вiд BapTocTi харчування за день вiдповiдно до
чинного законодавства.

И. МЕДИtIШ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДIТЕЙ
У ДОШКIЛЬНОМУ ЗАКЛАДI

б.1. МеДичне обслуговування дiтей дошкiльного навч€lJIьного закладу
М29 Здiйснюеться середнiм медичним персонiulом, який входить до штату
ЗаКлаДУ, пiд контролем лiкаря дитячоi лiкарнi на безоплатнiй ocHoBi.
6.2. Медичний персон€Lл здiйснюс оздоровчо -профiлактичнi заходи, в
ТОМУ числi проведення обов'язкових медичних оглядiв, контроль за
СТаНОМ здоров'я, фiзичним розвитком дитини, органiзацiею фiзичного
ВиХовання, загартуваЕням, дотриманням санiтарно-гiгiенiчних норм та
правил, режимом та якiстю харчування, проводить caHiTapHo-
просвiтницьку роботу серед дiтей, батькiв та працiвникiв закладу.
б.3. Щошкiлъний навч€Llrъний заклад М29 надас примiщення i забезпечуе
належнi умови для роботи медичного персон€lJIу та проведеннrI
оздоровчо-проф iлактичних заходiв.

VII. учАсники IIA.вч{льно-вIд(овного проtЕсу
7.I. Учасниками навч€lJIьно-виховного процесу у дошкiлъному
навчагIьному закJIадi J\Ъ29 е: дiти дошкiльного BiKy, завiдувач, вихователь-
МеТоДист, педагогiчнi працiвники, медичнi працiвники, помiчники
вихователiв, батьки або особи, якi ix замiнюютъ, фiзичнi особи, якi надають
ocBiTHi послуги у сферi дошкiльноi освiти.
7.2. За успiхи у роботi встановлюютъся TaKi форми матерiального та
Морапьного заохочення: винесеннlI подяки, нагородження |рамотами,
Нагрудним знаком <Вiдмiнник освiти Украiни>, Нагрудним знаком <Софiя
РУсова>> та матерiальна винагорода вiдповiдно до cTaTTi 57 Закону УкраiЪи
<Про ocBiTy>.
7.З. Права дитини у сферi дошкiльноi освiти:
- безпечнi та нешкiдливi дJuI здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання i навчання;
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