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Правила поведінки здобувача освіти у дошкільному відділенні  
 СОЦСР «Смарагдове місто» 

 

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)    

Стаття 27.Учасники освітнього процесу 

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є: 

-діти дошкільного віку, вихованці, учні; 

-педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-

виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші 

вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-

дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, 

інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового 

кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм 

гурткової роботи та інші спеціалісти; 

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII 

від 05.09.2017} 

-помічники вихователів та няні; 

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-

VIII від 05.09.2017} 

-медичні працівники; 

-батьки або особи, які їх замінюють; 

-батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу; 

-асистенти дітей з особливими освітніми потребами; 

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 

05.09.2017} 

-фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері 

дошкільної освіти. 

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017} 

Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти 

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, 
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Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-

правовими актами. 

2. Дитина має гарантоване державою право на: 

-безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

-безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і 

навчання; 

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її 

здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

-безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти; 

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із 

Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017} 

-захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, 

а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; 

-здоровий спосіб життя; 

-діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями 

інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, 

мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. 

Правила малят-дошкільнят: 

- Не можна приходити у дошкільну установу хворими; 

- Треба вітатися з усіма працівниками ЗДО та дітьми; 

- Треба слухатися вихователя; 

- Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю; 

- Треба берегти іграшки, майно та книги; 

- На прогулянці не бруднити одяг; 

- В групі голосно не кричати та не бігати; 

- Не ображати дітей групи; 

- Слідкувати за станом свого одягу; 

- Не користуватися прикрасами, ланцюжками, які можуть загрожувати 

життю і     здоров`ю; 
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- Не приносити небезпечні речі; 

- Дотримуватися вимог безпеки; 

- Акуратно вішати одяг в свою шафку; 

- Одягатися слід по сезону в залежності від температури повітря; 

-Виконувати правила внутрішнього розпорялку; 

- Не можна брати дидактичні посібники без дозволу вихователя; 

- Треба приймати активну участь у освітньому процесі, залучатися до різних 

видів діяльності; 

- Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її 

у нього; 

- Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по 

батькові; 

 - Дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил 

спілкування. 
 

 

 
 


