Дошкільний підрозділ ЗНВК «Запорізька Січ»
Забезпечує догляд за дітьми від двох до шести ( семи ) років, їх розвиток, виховання і
навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, комплексної
освітньої програми для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт»
(наук. керівник К.Л.Крутій. Лист МОН України від 02.10.2020 № 22.1/12-Г-801)
Юридична адреса: 69017 м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка 34, телефон: 226-85-45
Ліцензований обсяг дошкільного підрозділу (потужність) - 15 вихованців.
У підрозділі функціонують 2 вікові групи. Групи комплектуються за віковими та
різновіковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних
норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань
батьків або осіб, які їх замінюють.
На 01.09.2021 р. функціонують 2 групи:
1 група ( від 2 до 3 років) короткотривалого перебування ( від 2 до 3 років)
1 різновікова група (від 3 до 6 (7) років).
Режим роботи груп :
Група № 1 короткотривалого перебування ( від 2 до 3 років) – 6 годин: з 9.00 до 15.00
Група № 2 різновікова (від 3 до 6 (7) років) – 12 годин: з 7.00 до 19.00
Головною метою дошкільного підрозділу є забезпечення реалізації права громадян на
здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та
оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
В дошкільному підрозділі комплексу надання освітніх послуг для дітей дошкільного віку
безкоштовне.
Навчання ведеться українською мовою.
Додаткові освітні послуги – відсутні.
Доступність для навчання осіб з особливими освітніми потребам:
Приміщення підрозділу доступні для навчання дітей з особливими освітніми потребами
за виключенням здобувачів освіти з порушенням опорно – рухового апарату для
пересування яких необхідні пандуси, підйомники між поверхами.
В разі, якщо Ваша дитина потребує навчання в інклюзивній групі, необхідно звернутися
до керівника навчального комплексу для вирішення цього питання.
Характеристика контингенту вихованців:
Всього дітей : 22
Група № 1 «Каченята»
В групі короткотривалого перебування 2- 3 р. ж. перебуває 7 дітей.
Вихователі: Макаренко О.В. помічник вихователя Агаркова З.О.
Група № 2 «Веселка»
В різновіковій групі 3- 6 р. ж. перебуває 15 дітей. Вихователі: Джамбова О.П., Крисько
К.П., помічник вихователя Рябчук Є.І.
В групах створено оптимальні умови для провадження освітнього процесу, згідно з
сучасними вимогами.
Вільні місця для здобувачів освіти – відсутні.

