
- захист вiд будь-якоi iнформацii, пропаган ди та агiтацii, що завдае шкоди ii
здоров'ю, мор€Lпьному та Духовному розвитку;- захист вiд будь-яких фор, експлуатацii та
дитини, а також фiзичного та психiчного
гiдностi;
- здоровий спосiб життя.

дiil, якi шкодять здоров'ю
насилъства, приниження iT

7.4.Гфава батъкiв або осiб, якi ik замiнюють:
- обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування
закладу;
- ЗВеРТаТИСЯ ДО ВiДПОВiДНИХ ОРГанiв управлiння освiтою з питань розвитку,
виховання i навчання cBoik дiтей; '

- брати ylacTb в покращаннi органiзацiт навчалъно-вйховного процесу та
змiцненнi матерiально-технiчноi бази закJIаду;
- вiдмовлятися вiд запропонованих додаткових ocBiTHix rтослуг;
- захищати законнi iнтереси cBoik дiтей у вiдповiдних державних органах i
сулi;
7.5. Батьки або особи, якi ik замiнюють, зобов'язанi:
- сприrIТи здобуттю дитиною освiти у дошкiльних та iнших навч€шьних
закладах або забезпечити дошкiльну ocBiTy в ciM'i вiдповiдного до вимог
Базового компоненту дошкiльноi освiти;
- батъки або особи, якi ik замiнюютъ, несутъ вiдповiдалънiстъ перед
суспiлъством i державою за розвиток, виховання i навчання дiтей, u ,uoo*
збереження ix життя, здоров'я, дюдськоi гiдностi;
- вiдвiдування дитиною дошкiлъного навч€шъного закJIаду М1 не звiльняе
сiм'Ю вiд обов'язкУ виховувати, розвИватИ i навчатИ iT у родинЕому колi;- забезпечувати систематичне вiдвiдування дитиною дошкiльного
навч€шъного закладу та своечасно повiдомляти дошкiлъний заклад про
можливiсть вiдсутностi або хвороби дитини;
- слiдкувати за станом здоров'я дитини та вчасно повiдомляти персон€UI
дошкiлъного навч€UIьного закладу про змiни та стан здоров'я дитини;- в разi вiдсутностi дитини три i бiльше днiв, приводити дитину до
дошкiльного навчаJIьного закладУ з довiдкою вiд дiлъничного лiкаря з
зазначенням дiагнозу або причини вiдсутностi;
- дотримуватись встановленого розпорядку закладу;
- передавати особисто дитину вихователевi, приводячи iT до дошкiльного
закладу;
- заборонястъся забирати дiтей з дошкiлъного навч€lJIъного
або особам, що ik замiнюють, в нетверезому cTaHi;

закладу батькам

- своечасно вносити rrлату за харчуваннrI дитини в дошкiльЕому закладi у
встановленому порядку;
- iншi обов'язки, що не суперечать законодавству УкраiЪи.
7.6. На rтосадУ педагогiчного працiвника дошкirru"о.о навчаJIъного закладу
J\b29 приймаетъся особа, яка мае вiдповiдну вищу педагогiчну ocBiTy,

t
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