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Затверджую  

Директор  

                                                                                                           Надія. МИЛОСЕРДОВА 

 

 Положення  

про дошкільне відділення  

      КЗО « Магдалинівська спеціальна школа» ДОР» 

І.Загальні питання  

1. Дошкільне  відділення КЗО «Магдалинівська спеціальна школа»  

ДОР» у своїй діяльності  керується  

Конституцією   України  (254к/96-ВР),  Законами  України  "Про  

освіту" (1060-12),  "Про дошкільну освіту" (2628-14),  програмою розвитку 

для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами 

«Віконечко»,іншими законодавчими   актами,   актами   Президента   

України, Кабінету Міністрів,  наказами  МОН,  інших  центральних  

органів виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  

влади та органів місцевого самоврядування, статутом закладу та цим 

Положенням.  

ІІ.Організаційно- правові засади діяльності  

дошкільного віділення 

2.1 Метою діяльності  дошкільного відділення є реалізація права на 

освіту дітей з особливими потребами, зумовленими затримкою розумового 

та фізичного розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення 

комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення 

здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію 

порушень. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
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2.2 Головними завданнями відділення є: 

забезпечення права дітей  із затримкою розумового та фізичного 

розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної освіти згідно з їх 

можливостями, здібностями та врахуванням індивідуальних особливостей 

розвитку; 

забезпечення ранньої соціалізації, адаптації і підготовки таких дітей 

до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної спеціальної освіти 

шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в 

комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною 

реабілітацією; 

забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико- 

педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, 

особливостей психофізичного розвитку; 

створення спеціальних умов для корекційної спрямованості 

навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного та 

фізичного розвитку, забезпечення умов для розвитку нахилів і здібностей, 

здобуття  вихованцями соціально необхідного мінімуму обов’язкових 

вимог до рівня й обсягу загальної спеціальної освіти; 

здійснення індивідуального та диференційованого підходу в 

навчанні та вихованні з урахуванням можливостей дітей; 

надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх 

замінюють), що виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей 

до навчально-виховного й реабілітаційного процесів; 

створення спеціального режиму дня та системи навчальної, виховної 

і корекційної роботи; 

2.3 Зарахування дітей до закладу проводиться наказом директора за 

наявності документів, що передбачені чинним законодавством України: 

заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 

копії свідоцтва про народження дитини; 
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висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого 

педагогічну оцінку розвитку дитини . 

медична довідка , видана відповідно до статті 15 Закону Україні 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, 

що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. 

Для зарахування дитини з івалідністю до закладу дошкільної освіти 

додається копія медичного висновку про дитину з івалідністю віком до 18 

років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони 

здоров’я або копія посвідчення особи , яка одержує державну соціальну 

допомогу відповідно до Закону України  «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

Копія індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда; 

 2.4 Під час прийому дитини до дошкільного  відділення закладу,  

керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх  

замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що  

регламентують його діяльність.  

        2.5 Групи  у дошкільному відділенні комплектуються за  

віковими ознаками.   

         2.6  Групи комплектуються відповідно до нормативів 

наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у 

дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  

осіб,  які  

їх замінюють.  

2.6 Режим     роботи    дошкільного     відділення    закладу  

встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та 

соціально-реабілітаційної роботи.  

         2.7 За  бажанням  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  у  

дошкільному  відділенні закладу дитина може перебувати цілодобово,  

протягом  дня або короткотривало (неповний день).   
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ІІІ.Організація навчально-виховного процесу  

3.1Навчально виховний процес у дошкільному відділенні здійснюєть-

ся за  окремими програмами і методиками,  розробленими на основі 

Державної базової програми та затвердженими в установленому порядку.  

     У  дошкільному віділенні проводиться корекційно-відновлювальна 

робота з предметно-практичного   навчання,  лікувальної    фізкультури,  

соціально-побутової  та   комунікативної  діяльності,  просторової  

орієнтації,  розвитку слухового,  зорового, дотикового сприймання,  

формування мовлення. 

3.2 Діяльність дошкільного відділення закладу регламентується планом 

роботи,  який складається на навчальний рік  і    оздоровчий    період,    

схвалюється    педагогічною   радою, затверджується керівником. 

3.3.Навчальний рік у дошкільному відділенні   починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, крім вихідних та святкових  днів,  

а оздоровчий період починається  з 1 червня і закінчується  не пізніше 30  

червня.  

ІV. Організація харчування дітей у дошкільному відділенні 

    4.1. Дошкільне відділення забезпечує збалансоване  

харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із  

дотриманням натурального набору продуктів,  визначених МОЗ спільно  

з МОН за погодженням з Мінфіном.  

V.Медичне обслуговування дітей  

    у дошкільному відділенні  

     5.1. Медичне обслуговування дітей  у  дошкільному   відділенні 

закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками,  

які входять  до  штату  цього  закладу  або  відповідних  закладів  
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охорони  здоров'я,  і  передбачає проведення обов'язкових медичних  

оглядів,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними  

щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем  

щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному  

етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та  

інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.  

     До основних  обов'язків  медичних   працівників   дошкільного  

закладу належать:   

     моніторинг стану  здоров'я,  фізичного  та нервово-психічного  

розвитку дітей, надання їм домедичної допомоги у невідкладному стані;  

контроль виконання індивідуального плану щеплень ; 

     інформування батьків або інших законних представників про стан 

дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) 

     здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування,  

дотриманням  раціонального  режиму  навчально-виховної діяльності,  

навчального навантаження;  

     медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та  

протиепідемічного режиму;  

     проведення санітарно-просвітницької   роботи   серед   дітей,  

батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.  

VІ. Учасники навчально-виховного процесу  

     6.1. Учасниками   навчально-виховного  процесу  у  дошкільному  

 відділенні  закладу  є   діти   дошкільного   віку,   педагогічні  

працівники,   помічники  вихователів,  няні,  медичні  працівники,  

батьки або особи, які їх замінюють.  
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6.2. На   посаду    педагогічного    працівника    дошкільного  

 відділення призначається особа,  яка має відповідну вищу  

педагогічну  освіту,  а  саме,   освітньо-кваліфікаційний   рівень  

магістра,  спеціаліста,  бакалавра  або  молодшого спеціаліста (до  

введення в дію Закону України "Про  освіту"  -  вищу  або  середню  

спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати  

професійні обов'язки.  

     6.3. Педагогічні  працівники  дошкільного   відділення закладу  

підлягають  атестації,  яка є обов'язковою і здійснюється один раз  

на п'ять років.  

     6.4. Педагогічні працівники  дошкільного   відділення  закладу  

мають право:  

     на вільний вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і  

засобів роботи з дітьми;  

     брати участь у роботі органів самоврядування закладу;  

     на підвищення кваліфікації,  участь у методичних об'єднаннях,  

нарадах тощо;  

     проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну,  

експериментальну, пошукову роботу;  

     вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;  

     на соціальне  та  матеріальне  забезпечення   відповідно   до  

законодавства;  

     об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших  

громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена  

законодавством;  {  Абзац  восьмий пункту 36 із змінами, внесеними  

згідно з Постановою КМ N 28 ( 28-2014-п ) від 22.01.2014 }  

     на захист професійної честі та власної гідності.  

     6.5. Педагогічні працівники  дошкільного   відділення  закладу  

зобов'язані:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/28-2014-%D0%BF
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     виконувати статут,  правила  внутрішнього  розпорядку,  умови  

трудового договору;  

     дотримуватися педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської  

моралі, поважати гідність дитини та її батьків;  

     забезпечувати емоційний комфорт,  захист дитини від будь-яких  

форм експлуатації та дій,  які шкодять її здоров'ю,  а  також  від  

фізичного та психологічного насильства.  

    6.6. Права,  обов'язки та соціальні гарантії інших працівників  

дошкільного   відділення закладу     регулюються     трудовим  

законодавством  та  правилами  внутрішнього розпорядкунавчально – 

реабілітаційного центру    

 6.7. Працівники   дошкільного   відділення   закладу   несуть  

відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров'я  

вихованців згідно із законодавством.  

6.8. Працівники  дошкільного  відділення  закладу   проходять  

періодичні    безоплатні    медичні    огляди    в   установленому  

законодавством порядку.  

Управління дошкільним  

 відділенням закладу  

     7.1. Керівництво дошкільного відділення закладу здійснює  його  

директор  

     7.2. Колегіальним    постійно    діючим   органом   управління  

дошкільним відділенням  закладу є педагогічна рада закладу.  

     7.3.Керівник закладу:  

 організовує діяльність закладу дошкільної освіти; 

     здійснює керівництво  і  контроль  за  діяльністю дошкільного  

 відділення закладу;  
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     діє від імені закладу,  представляє його в державних та інших  

органах,  установах і організаціях,  укладає угоди з юридичними та  

фізичними особами;  

     розпоряджається в  установленому  порядку   майном,   коштами  

дошкільного   відділення   закладу  і  відповідає  за  дотримання  

фінансової дисципліни  та  збереження  матеріально-технічної  бази  

закладу;  

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного 

 відділення закладу;  

  затверджує штатний розпис;  

    контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування  

дітей;  

     затверджує правила   внутрішнього    трудового    розпорядку,  

посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим  

комітетом;  

     забезпечує дотримання  санітарно-гігієнічних,   протипожежних  

норм  і  правил  техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності  

дітей і працівників;  

     відповідає за   реалізацію   завдань    дошкільної    освіти,  

визначених законом України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ),  та  

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її  

змісту і обсягу;  

     контролює відповідність  застосовуваних   форм,   методів   і  

засобів   розвитку,   виховання   і  навчання  дітей  їх  віковим,   

психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
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     підтримує ініціативу  щодо  вдосконалення  навчально-виховної  

роботи,  заохочує творчі пошуки,  дослідно-експериментальну роботу  

педагогів;      організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які  

їх замінюють;  

   видає в межах компетенції накази і контролює їх виконання; 

щороку звітує   про   свою  діяльність  на  загальних  зборах  

(конференціях) колективу закладу  та  батьків  або  осіб,  які  їх  

замінюють.  

 

      

 


