
- обирають раду дошкiльного
термiни Ti повноважень;

|2

закJIаду, Ti чпенiв i голову, встановлюютъ

- заслуховують звiт завiдуючого,
питанъ статутноi дiяльностi закладу,

вiдкритого голосування;
методичноi тафiнансово-- розглядають питання навчаJIьно-виховноi,

господарсъкоi дiяльностi дошкiльного закладу;

- затвеРджують ocHoBHi напрями вдосконzLлеЕня роботи i розвитку

дошкiльного закладу.
8.6. У перiод мiж загальними зборами може дiяти рада дошкlльного

навчального закладу JФ29, дiяльнiсть якоТ регулюеться Статутом,

В разi необхiдностi функцiТ Ради можуть виконувати загалънi збори

колективу закпаду та батькiв або осiб, якi iх замiнюЮТЬ. КiЛЬКiСТЬ ЗаСiДаНЬ

ради визначас,гься за потребою. Засiдання Ради дошкiльного навчального

закладу J\q29 е правомiрним, якщо в ньому бере участъ не менше двох

третин iT членiв (працiвники дошкiльного закладу, батьки, засновники,

спонсори та iншi).
рада закладу органiзовуе виконання рiшень загальних зборiв, розгпядае

питання полiпшення умов для здобуття дошкiлъноI освiти, змiцнення

матерiалъно-технiчноi бази, поповнення й використання бюджету закладу,

вносить пропозицii щодо мораJIьного i
матерiаЛьногО заохоченнЯ учасникiв навчаJIьно-виховного процесу,

.rо.од*ус змiст i форми роботи з педагогiчнот освiти батькiв,

8.7 у дошкiльному навчальному закладi Jф29 не рiдше 2 разiв на piK

скликаюТься загаЛьнi батькiвськi збори та не рiдше З-4 разiв на piK - груповi

батькiвськi збори.
Рiшенням загальних (групових) батькiвських зборiв :

- обираетьсЯ батькiвсЬкий KoMiTeT дошкiльного навчаJIьного закладу J\Г929

t групи) та визнача€ться його кiлькiсний склад;

- порушуються питання :

:{э_]ання спонсорськоi допомоги;
эitiцнення матерiально-технiчнот бази дошкiльного закладу;

_-:_ анiзацiТ охорони }Itиття i здоров'я дiтей;
_: --i птtтання, що не суперечать чинному законодавству.

: ! i ]Lrmцi-lbцoyy навчальному закладi J\Ъ29 функцiонуе батькiвський

: _- . .; _ -,JШкi--тьного закладу та батькiвськi комiтети ГРУП, метою дiяльностi

.!:-., _ ..:-З:lечення постiйного взаемозв'язку мiж дошкiльним закладом i

,], .,_ ,, j _;1тень навчання та виховання дiтей, Батькiвський KoMiTeT

-_ : _:.-' _ l:]':.l].]\- J\Ъ 29 (грУпи) обирастЬся ПроТяГоМ Вересня мiсяЦя на

] --, ' 
*: _ , . : _,.. 5:TbKiB бiльшiстю голосiв термiном на 1 piK.

э"_ -;-: _ :_._.*::.::.,: Bi: батькiв кояtноТ групи дiтей, яких рекоМенДУЮТъ

_;.- . .__.,:_:., :i,_r-*1II. завiдувач дошкiльним закладом, медичний

голови ради дошкiльного закJIаду з

дають iй оцiнку шляхом таемного або

t'

о


