
Структура та органiзацiя дiяльностi закладу дошкiльноi
освiти

15. Навчальний piK у закладi дошкiльноТ освiти починасться 1 сЕя 1

зак_lнчу€ться травня настуIIного перlод IIочинаеться l червня i
закlнчустъся серЕня

Заклади дошкiльноТ освiти можуть мати у своему складi групи, Mixt якими
ви}tованцi розподiляються за вiковими (одновiковими, рiзновiковими) таlабо

/\сtмейними (родинними) ознаками вlдповlдно до рlшення керlвника закJrаду

дошкiльноi освiти.

Формування гругrи за сiмейними (родинними) ознак&ми шсредбачас
r r riж собою в сiмейнихпереОування в нlи вихованцlв, якl гrересуваютъ lv

фодинних) стосунках незалежно вiд ступеня Тх спорiднення,

Гругrи формуються в межах граничноi чисеJIьностi вихованцiв, lцо
встанOвлена вiдгtовiдно до визначених законодавством нормативiв
}{аг{оtsнюваностi груil дiтьми у закладi дошкiлыrоТ освiти, caHiTapHo-
гiгiенiчних норм i правил утримання дiтей у закладах дошкiльноТ освiти.

Засновник (засновники) закJIаду дошкiлъноi освiти можtе (мохtутъ)
встанФвJIювати граничну чисельнiстъ вихованцiв у rрупi меншуJ нiж
визначено нормативами наIIовнюваностi груп дiтъми у закýадi дошкiльноi'
освiти.

t б. Комшлектуванн,я груilи за BiKoM передбачае пOребування в нiй дiтеЙ
одного BiKy або з рiзницею у вiцi. Рiзновiковi групи можуть утворюваI*исЯ лЛя

дiтей раннього (*iд 0дного до тръох poKiB) та дошкiльного (вiд трЬох До

шести (семи) poKiB (до* дiтей з особливими ocBiTHiMи шо"рýбами - вiд трьох

д0 семи (восьми) poKiB) BiKT.

Група з цiлодобовим перебуванням забезпечу€ (з понедiлка до п'ятницi)
щiлодобове перебування в нiй дiтей одного BiKy або з рiзницею у вiцi.

ýо груrr з цiлодобовим гlеребуваFIням зараховуютъся дiти BiKoM вiд трьох
poKiB, д0 груп з короткотривалим перебуваI-Iням - дiти BiKoM вiд одrlогс рокУ.

Якrцо для створення окремоТ групи з короткотриваJIим гrеребуванняIчf (до +

годин) немас достатнъоТ кiлькостi дiтей, то i'x можутъ зараховувати До

вiдrrо*iдноТ групи закладу дошкiльноi освiти, що функцiонус за поВниМ

рýжимом шеребування9 але без органiзацii для них харчування За умОВи
короткотривалого перебування.

17. У разi звернен}{я 0дного з батькiв або iншого законног0 ilредставЕика

дитини з особливими освiтнiми потребами у закладi дошкiльноТ освiти

утворюються iнклюзивнi таlабо спецiальнi груши вiдповiдно до ПоРядкУ


