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- затверджуе правила внутрiшнъого трудового розпорядку, посадовi

iнструкЦiТ працiвникiв за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM;

- забезгlечуе дотримання санiтарно-гiгiенiчних, протипожежних
правил, технiки безпеки, вимог безпечноI життедiяльностi

норм i
дlтеи 1

працiвникiв;
- контролюе
виховання i навчання дiтей ix вiковим, психофiзiологiчним

вiдповiднiстъ застосованих форr, методiв i засобiв розвитку,

особливостям, здiбностям i потребам;
- пiдтримуе iнiцiативУ щодо вдосконаJIення ocBiTHboi роботи, заохочуе

творчi пошуки, дослiдно-експеримент€tльну роботупедагогiв;
органiзовуе рiзнi форми спiъпрацi з батьками або особами, якi ik

:"I,,ffi:;"=Ь"r. про навч€tJIьно-виховну, методичну, економiчну i фiнансово-
господарську дiяльнiсть дошкiльного навч€lJIьного закладу JФ29 на загаIIьних

зборах (конференцiях) колективу та батькiв, або осiб, якi ik замiнюють.
8.4. Постiйно дiючий колегiалъний орган У дошкiльному навчалЬному закладi
j\b29 - педагогiчна Рада. Порядок Ti створення, склаД та повноваження

визначенi Законом Украiни <Про дошкiльну ocBiTy>>.

що складу педагогiчноi ради входять: завiдувач, вихователь-

методист, педагогiчнi працiвники, медичнi працiвники, iншiспецiалiсти,
голова батькiвського KoMiTeTy.

запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники

громадсъких органiзацiй, педагогiчнi працiвники загапьноосвiтнiх
навчаJIьних закJIадiв, батьки або особи, якi iх замiнюють.

склад педагогiчноi ради обираетъся на початку навч€шьного Року,
TepMiH iT дii - 1 piK. Головою педагогiчноТ ради с завiдувач дошкiльним
закладом.

Педагогiчна рада дошкiльного навчаJIьного закладу М29:
- розглядае питаннrI навчаJIьно-виховного процесу в дошкiльному закладi та

приймае вiдповiднi рiшення;
- органiзУс роботУ щодо пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв,

роззIlтку ik творчоi iнiцiативи, впровадження досягнень науки,

п е: е_]ового педагогiчного досвiду;
з iнших питань професiйноТ дiяльностi педагогiчних- цриимае рlшення

шршЬшкiв.
Робота педагогiчноi ради плануеться

дошtLъноюзакJIаду. Кiлькiсть засiдань
Ее шеЕIпе 4 -х разiв на piK.
8-5. Оргаяолt громадського самоврядування закладу
кQтеýтш!- зilЕIац," та батъкiв або осiб, якi ik замiнюють,

довiльно вiдповiдно
педагогiчноi ради

до потреб
становить

е загальнi збори
якi скликаються не

Г'- : -;,__ -:.,- -ЗPiK.
_- _: - -. j:. _.__;HIlx зборiв приймаються бiльшiстю голосiв ВiД

З;_' :- :.:, -_ ..:,,--',THiX.
Зr_ _ . - - : :: _.l:-. -ошкi"rъного навчалъного закладу N29:
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