
Рiлrення про обрання та використання освiтнъоi програми закладом
дОшкiльноi освiти схвалюеться педагогiчною радою закладу дошкiльноi
освiти та затвgрджуетъся його керiвником"

Кожна освiтня шроlрама trови}Iна передбачати набу:гтя дитиноtс
КОМПетентностеЙ, визначених Базовим компонентом дошкiлъноi освiти.

З метою свосчасного виявлення та розвитку обдарувань} здiбностей
вихованцlв закпад дошкlльно1 освlти може органlзовувати ссвrтнrй шроцес за
ОДЕИМ Чи кiлькома прiоритетними наЕрямами (художньо-естетичний,
ф i зкультурно -оздоровчий, музичний, гуманiтарний тощо ).

28" Здобуття дошкiльноТ освiти дiтьми з особливими ocBiTHiMи IIотребами
.v

Здtйснюсться за окремими програмами i методиками, розробленими на ocнoBi
Базового компонента дошкiльноi освiти МоН, за погодх(еннlIм з МоЗ.

2q. Для забgзпечення iндивiдуалiзацiТ освiтнього Ilроцесу для дiтgй з
ОСОбливими освiтнiми гlотребами вiдгlовiдно до висноRку iнклrозивно*
РеСУрсного центру Ер0 комýлексну ilсихолого-педагогiчну оцiнку розЕитку
ДИТини, iндивiдуальноi Iтрограми реабiлiтацii дитини з iнвадiднiстю {за
наявностi) складаетъся iндивiдуальна про|рама розвитIý/' що рtlзробляеться
команд 0}Ф шсихOлого - rt ед агогiчнOго супр о в оду.

З0. Надання психолого*педагогiчних та корекцiйно*розвиткових послуг
Дiтям З особливими освiтнiми потребами здiйснюсться вiдповiдно до
ПОРядку органiзацii дiяльностi iнклюзивних груп у закJIадах дошкiльноТ
Освiти, затвердiкеного постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни вiд I0 квiтня
2019 р" ]t{b 5З0 (Офiцiйний вiсник Украiни,2а119 р", J\lЪ 51, ст. 1735).

З 1. На ocHoBi ocвiTнboi, про|рами шедагогiчна рада закJIаду дошкiльноi
ОСвiти визначас план роботи на навчальний piK та лiтнiй шерiод, ш{о
кснкретизу€ органlзацlю освiтнього процесу. План роботи закJIаду
допlкiлъноi" о cBiTи затверджу€тьоя його керiвником.

32" Закяад дошкiлъноi освiти самостiйно визначас форми органtзац11
{igвlтньогф процесу.

Розклад органiзацiТ освiтнъого пFоц я керlвником закýаду
дош к1 ýъ}{ о1 о св1 ти до гr очатку наЕ:4д}!{щq_рску.

ЗЗ. Надання додаткових ocBiT:Hix rIocJTyI; якi не низна.rенi Базgвим
компонентом дошкlльно1 освlти,
батъкiв або iншого законного

о лише за ою ого з
IIредставника дитI,Iни. лзi ocвiTt*i

шосýYги надаються за к коштiв батькiв або 1нIIJих закOнних
едставникiв дитини, фiзичних та юридичних осiб на ocHoBi угOди}

мlх( одним iз батъкiв о Iýшим законним едотаtsником дитини та

ди,гини.

оТ

гранично доЕуýтимого навантаж*ння


