
 

Правила прийому дітей до ДНЗ 
Відповідно Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні 

навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про 

дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний 

заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 

305, прийом дітей в заклад здійснюється керівником протягом календарного 

року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки 

про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне 

оточення, свідоцтва про народження. 

Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 «Про дотримання порядку 

прийому дитини до дошкільного навчального закладу» 

 

Для прийому дітей в ДНЗ потрібно  

надати такі документи: 

1.Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я директора ЗДО. 

2. Свідоцтво про народження (копію). 

3. Згода на збір та обробку персональних даних. 

4. Медична картка дитини (форма 026-о). 

5. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії 

дітей). 

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окремих питань 

про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, 

у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-

500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу 

дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально 

лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу 

державної (комунальної) форми власності. 

 

Основні правила прийому дітей до ДНЗ 

 зараховуються до ДНЗ з 2-річного віку (станом на 01 вересня 

поточного року). 

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими 

ознаками. 

 



За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі : 

 у разі її хвороби; 

 карантину; 

 санаторного лікування; 

 на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють; 

 у літній оздоровчий період. 

Дитина, що не відвідує заклад дошкільної освіти більше трьох днів, 

повинна мати довідку від лікаря. При поверненні після більш тривалої 

відсутності надається довідка про стан її здоров’я й контакти за останні 21 

день. Батькам необхідно заздалегідь повідомляти про день приходу дитини в 

ДНЗ після тривалої відсутності. 

 

Дитина може бути відрахована з дошкільного закладу: 

 за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

 на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному 

навчальному закладі; 

 у разі закінчення терміну перебування дитини в дошкільному 

закладі, зазначеного висновком обласної психолого-медико-педагогічної 

консультації; 

 у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють, оплати 

за харчування дитини протягом 2 місяців; 

 у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу тривалий 

час без поважних причин. 

 

 

 

 

 


