
Вихованцi старшого дошкiлъного BiKy, якi здобувають дошкiльну ocBiry у
державному (комунальному) закладi дошкiлъноi освiти та на шочаток
лiтнъого перiоду с такими, яких зараховано до заюIаду загалъноi середньоТ
освiти, за бажанням одного з батькiв або iншого законного шредставI-Iика

дитини можуть IIродовжувати здобувати дошкiльну ooBiTy в державному
{комунальному) закладi дошкiлъноТ освiти до кiнця лiтнього перiоду.

1 З " Вiдрахування вихованцiв з державного (комуналъного) закладу
дошкlýьно1 освlти може здlиснюватися:

l) за заявою одного з батькiв або iншого законного ilредставника дитини,
що шодавав заiву ГрЬ зарil(уваЕня (KpiM випадкiв, коли рiшенням органу
огtiки та rriклування або сулу мiсце проживання дити}Iи визначено з iншим iз
батькiв);

2) на пiдставi медичного висновку про стан зд ов'я дитини, що
мо}кливlстъ 11 пOдалыIIого ання у заклад1 дошкlлън
вlдттовlдног0 типу;

виключас
оТ оgвiти
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З) у разi досягнення вихованцем станом на 1 оня гJовних семи кlв
0ýвlтнlми п, ами - IIовних восъми окlв ), tJло

lI
tl

зOс
ого вiдрахуванЕя до 31 серпня IIотоаIного року;

а) у разi переведення вихованця до iншого з дошкlлъно1 осв1

5)уразi невiдвiдування дитиною дошкiльноТ освiти отягоh.{

мlсяцlв пtдряд упродовж навчального без поважни}i ичин

Керiвник доржавного (комунального) закладу дошкiлъноТ освiти
зобов'язаний писъмово iз зазначенням тrричиý повiдомити одного з батъкiв
або iншlого законнOго представника дитини про вiдрахування дитини не менш
як за дOсятъ каJIOндарних днiв до такого вiдрахуваЕшя"

Заборонястъся вiдрахування дитиЕи iз дерхtавного (комунального) закладу

дошкiльноi освiти з iнших пiдстав, нiж визначено цим пунктом.

Вiдрахування дитини iз закJIаду дошкiльноi освlти здiйснюстъся
вiдгrовiдним нак&зсм керiвника закJIаду дошкiльноi о свiти.

У разi зарахування вихованця до закJIаду освiти для здобуття загалъноl

середнъоТ освiти вiдрахування з дер}кавного (комуналъного) заклад}
-1_ - ,- _*

дошкlýьноi- ooBrTи такого вихованця здlиснюстъся на шдстав1 даних гlро Фак]
.r

зарахуваI{т-Iя, як1 можуть Ьути отриман1 за доЕомогоIо електр0}IЕик скстепl

вза€модiТ (у разi Тх впровадження) або за запитOм д0 вiдповiдного закrад}
освiти про TaKi данi.

14. Порядок зарахування, вiдрахування та переведення дiтеЙ до приватних
корпоративних закладiв дошкiльноi освiти вкзначастъся Тх засновникоп/

(засновниками).


