
.. Статус, органiзацiйно-правова форма, тип закладу дошкiльноТ освiти
визначаються засновником (засновниками) i зазначаються в установчих
дOкуь{Oнтах закладу дошкiльноТ освiти.

Фiзична особа - пiдприсмецъ або структурний гriдроздi"ш юридичноi особи
гIриватного чи гrублiчного права' ост{овним видом дiяльностi яких с освiтня

сферi доlт:кiлъноТ освiти, маютъ перOдбаченi законом права тадlядънlсть у
обов'язки закдаду дошкiлъноТ освiти (KpiM тих2 Iцо можуть мати винятково
юридичн1 осоOиJ та д1}()ть на шlдстав1 власних полOженъ IIро них.

5. Заклад дошкiльноТ освiти, iнший суб'скт ocBiTнboi' дiяльностi у оферi

дошкiдьноТ освiти провадитъ свOю дiялънiсть на пiдставi лiцензiТ, виданоi в

установпеному закоFIодавством II0рядку.

6. Тиrrи закладiв дошкiльноi освiти:

1) дитячий садок * заклад дошкiльноТ освiти для дiтей BiKoM вiд трьок до
' ) poKiB (для дiтей з особливими освiтнiми потребами - вiд тръохIIIести tсеми.

до семи (восьми) poKiB), де забезпечуються Тх розвиток, виховання i навчання
вiдповiдно до вимог Базового компонента дошкiльноТ освiти, у сrсладi яког0
на пiдстав,i писъмового звернення одного з батькiв або iншого законног0
1]редставника дитини з особливими освiтнiми шотребами утворюються
iнклюзивнi групи;

2} я*ла - заклад дошкiльноТ освiти для дiтей BiKoM вiд одного до трьох
poKiB, де забезшечуються доIrrяд за ними, а також Тх розвиток i виховання
вiдповiдно до вимог Базового компонента дошкiлъноi. освiти;

3) ясла-gадок - закпад дошкiльноТ освiти для дiтей BiKoM вiд одног0 дс
' ) poKiB (для дiтей з особливими ocBiTHiMи I]отребами - вiд одногсшIести (семи.

,/\:\rдо сеh{и (восьми) poкlB), де засезпечуються догляд за ними) рсзвиток.
виховання i навчання вiдповiдно до вимог Базовог0 комЕснента дошкiльrтоi
освiти, у складi якого на пiдставi письмового звернення одного з батькiв абс

iншого законного представника дитини з особливими ocBiTHiMи потребами

утворIоютъся iнклюзивнi груки;

4) ясла-садок комбiнованого тиIIу - заклад дошкiлъноi' осв,iти для дiтеi
BiKoM вiд одного до ш9сти (семи) poKiB (для дiтей з особливими ocBiTнitttp
гrотребами - вiд одного до семи (восьми) poKiB), у скJIадi якого можуть бутл

утворен1 групи загалъного розвитку, компенсуючого типу, 1нклюзивн1

сiмейнi, Ерогулянковi, в яких забезпечу€ться дошкiльна ocBiTa вiдповiдко дс
вимог Базового комrrонента дошкiльноi освiти та з урахуванням стан)
здоров,я дlтеи, 1х розумового, ilсихологlчного, Фlзичного розвитку;

5) ясла-садок комýтенсуючого типу - закJIад дошкiльr*оi' освiти для дiтей :

особливими ocBiTHiMи IIотребами BiKoM вiд двох до семи (восьми) poKiB, дс

заоезшечустъся дошlяд за ними, розвиток, оздоровлення, виховання Ti


