Що потрібно знати про зарахування дітей
до закладу дошкільної освіти.
Зарахування дитини до закладу дошкільної освіти відбувається згідно
Положення про заклад дошкільної освіти (нова редакція, затверджена Постановою
КМ України від 27.01.2021 № 86), наказу Департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради від 19.03.2021 № 57р «Про затвердження Положення про систему
електронної реєстрації до закладів дошкільної освіти Запорізької міської ради (нова
редакція)»
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного
(комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви
про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про
комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Директор закладу освіти наприкінці оздоровчого періоду (але не пізніше 31
серпня) видає наказ про зарахування дитини.
Для зарахування дитини до дошкільного підрозділу Запорізької гімназії №19
необхідні наступні документи :
1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до
закладу освіти.
2.Медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що
дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
3. Карта профілактичних щеплень (форма №63).
4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.
5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують
Для оформлення медичної довідки треба звернутися до педіатра, з яким Ви
заключили декларацію та сповістити про намір зарахування до закладу дошкільної
освіти. Лікар має призначити обстеження Вашій дитини індивідуально, згідно карти
– розвитку, та, по завершенні, надає довідку з висновком відвідувати ЗДО може.
Цю довідку та карту щеплень необхідно принести в дошкільне відділення ЗГ №19 у
червні - липні 2022 року. Всі інші документи (крім медичної довідки) надаються в
серпні, за запрошенням в телефонному режимі.

Ми розуміємо, що в цей дуже складний для всіх нас час, не у всіх є змога
своєчасно пройти медичну комісію та підготувати необхідні документи. Якщо у вас
виникли якісь труднощі з оформленням документів чи інші питання , Ви можете
звернутися за допомогою та консультацією до
 заступника директора ЗГ №19 Сергєєвої Галини Віталіївни – 066-280-2757
 методиста Чалої Ганни Володимирівни – 093-342-8444
ваших вихователів:
 Бондаренко Юлії Олександрівні - 097-346-3535
 Синишин Ольги Максимівні – 097-845-1557

Ми чекаємо на Вас, ми будемо дуже раді
бачити Ваших малюків у нашому садочку!
Все буде добре! Україна понад усе!

