
8).п,lають ттраво Еа ттершочергове зарахування до закладiв освiти вiдповiдно
до закOну.

Пiд час подання заяви про зарахування дитини до державного
(комуналъного) закJIаду дошкiлъноi, освiти один з батъкiв або iнший законний
представник дитини повинен пред'явити оригiнал документа, що
пlдтверджуе право на першочергове зарахування дитини, та зазнжити иого
реквiзити у заявi. У разi коли право на тrершочергове зара,хування не
пiдтверд}кено, дитина зараховусться до державного (комунального) закладу
дошкiлъноТ освiти на загальних пiдставах.

ГIiсля зарахування до державного (комунального) закпаду дошкiлъноТ
освiти дiтей, якi надежать до категорiй, визначених цим ;rунктOм,

Fздlисню€ться зарахування на вшьн1 мlсця 1нших дlтеи, 0атъками аOо 1ншими
законЕими представниками яких шодано в установленому шорядку заяви IIро
зарахуван ня.

11. Переведення вихованцiв з однiеi, BiKoBoT групи до iншоТ в межах однOго
закладу дошкiлъноТ освiти та формування його новоgтворених гругr
здiйснюсться щороку ttаприкiнцi лiтнього керiоду, але не шiзнiше З 1 серrrня.

Для ilеревfiденнJl вихованця з одного державного (комуналъного) закладу
дошкiльноi оовiти до iншого один з батькiв або iнший законний гlредставник
дитини IIовинен г{одати керiвнику вiдповiдного закJIаду дошкiльноТ освiти
заяву гIро зарахування дитини шисьмово або за дошомогою систеъ{и
електронноТ ре€страцiТ (у разi lT запровадження).

тгкерIвник державного (комуналъного) закJlаду дошкlлъно1 освlти впродовж
десяти робочих днiв з дати надходження TaKoi заяви iнформуе заявника шро
мохtливiсть зарахування дити}Iи до вiдшовiдного закладу дошкiльl*оi освiти iз
зазначенням кiнцевого строку подання необхiдних документiв.

Переведення вихованця iз державного (комунального) закладу дошIкiлъноi,/\освlти до 1Ешого державЕого (комунального) закладу дошкlльно1 Of,вtти

вiдбувасться на II1дстав1 заяви одного з батъкiв або iншого законного
IIредставника дитини, що подавав заяву Еро зарахування (KpiM випадкiв, кOли
за рlшеt{ням органу ошlки та I}IкJIува}I}Iя асо суду мrсце IIроживаЕIня дитиI{и
tsизначOно з iншим iз батькiв).

12. За вихованr,Iем збер iгасться мiсце у державному (комуналъному) закладi
дошкiльноi ocBiTиy лiтнiй гrерiод тау таких випадках:

у разi хвороби вихованця, його санаторного лiкування, реабiлiтацii;

у разi карантинчJ в закладi дошкiлъноТ освiти;

на час в
тини"

стки ого з батькiв або 1ншого законного едставника


