Умови прийому
Реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади комунальної власності м. Запоріжжя
виконується за допомогою «Інформаційної системи управління освітою (ІСУО)».
Ви маєте зареєструвати свою дитину в дошкільний навчальний заклад м. Запоріжжя на webпорталі http://reg.isuo.org
Разом з тим інформуємо, що батьки мають самостійно користуватись особистим кабінетом в
системі ІСУО.
Звертаємо Вашу увагу на наступні особливості роботи з сайтом реєстрації електронних
заявок:
Реєстрація в системі є обов’язковою для бажаючих записати дитину до ЗДО
Шановні батьки, на сайті електронної реєстрації надана можливість подачі заяви для
постановки на облік у територіальному відділі освіти Вознесенівського району департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради (за місцем проживання) дитини, що потребує місце у
закладі дошкільної освіти. Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при
заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку
можна лише в один заклад дошкільної освіти. При необхідності, обраний ЗДО можна змінити,
звернувшись до відповідальної особи. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує
попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік,
яка є основою формування черговості.
Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів
з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи територіального відділу освіти
(реєстратора в закладі дошкільної освіти) з оригіналами документів (свідоцтво про
народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви сканкопії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде
відповідати оригіналам документів або доданим скан-копіям, Вашу заяву буде анульовано.
Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена документами, то дитина отримує постійну
реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді
Для отримання додаткової інформації або роз’яснень Ви можете звернутись до
територіального відділу освіти Вознесенівського району м. Запоріжжя (пр. Маяковського, 4,
каб. № 1, тел: 226-24-09), або до реєстратора дошкільного підрозділу (Воробйової А.С.).
У дошкільному підрозділі функціонують групи, які комплектуються за віковими (або
різновіковими) ознаками:
•
•

для дітей від двох до чотирьох років (різновікова);
для дітей віком від чотирьох до шести (семи) років (дошкільний вік).

Для зарахування дитини необхідні наступні документи :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дитячого закладу.
Медична довідка дитини щодо можливості відвідувати заклад дошкільної освіти.
Карта профілактичних щеплень (форма № 063/0).
Свідоцтво про народження дитини (копія)
При наявності пільг — документи, що їх підтверджують.
Батькам необхідно мати паспорт і оригінал свідоцтва про народження дитини.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється щорічно наприкінці
оздоровчого періоду – у серпні місяці.
За дитиною зберігається місце в у разі її хвороби, санаторного лікування, на час карантину,
відпустки
батьків,
а
також
у
літній
оздоровчий
період
(75
днів).
Відрахування дітей може здійснюватися:
•
•
•

за бажанням батьків;
на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її
подальшого перебування у закладі цього типу;
у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом
двох місяців.

Про відрахування дитини адміністрація зобов’язана письмово повідомити батьків не менш як
за десять календарних днів до можливого відрахування. Забороняється безпідставне
відрахування дітей.

Режим роботи
Навчальний рік починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня
наступного року.
З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період).
Заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою
програмою, лише на основі угоди між батьками та закладом у межах гранично допустимого
навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з
Міністерством охорони здоров’я України.
Режим роботи закладу – п’ятиденний : з 7.00 до 19.00
Режим роботи дошкільного закладу і розклад занять складається відповідно до вікових груп
у відповідності до програм розвитку дитини : «Українське дошкілля (автор Білан О.І. та
інші), «Дитина в дошкільні роки» (автор Катерина Крутій), Базового компоненту дошкільної
освіти.
Для виконання режиму враховується фізичне та інтелектуальне навантаження дітей.
Для ефективного засвоєння програмних критеріїв в основному використовується перша
половина дня.

