
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). 

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. 
 
   Юридична адреса: 69017 м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка 34, телефон: 226-85-45 
 
   Ліцензований обсяг дошкільного підрозділу (потужність) - 15 вихованців.  
 
   У 2022-2023 н. р. у підрозділі функціонує 1 різновікова група.  Група укомплектована 
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 01.09.2022 р.  функціонує: 
1 різновікова група (від 3 до 6  років). 
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 комплексної освітньої програми для дітей раннього та перед 
дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» ( наук. Керівник К.Л.Крутій.  Лист МОН України 
від 02.10.2020 № 22.1/12-Г-801), Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція 
2021 року).  
Для виконання режиму враховується фізичне та інтелектуальне навантаження дітей. 
Для ефективного засвоєння програмних критеріїв в основному використовується перша 
половина дня. 
Режим роботи груп : 

Група № 1»Веселка»  різновікова (від 3 до 6 років) – 12 годин:  з 7.00 до 19.00  
Навчання ведеться українською мовою. 
Навчальний рік починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного 
року. 
З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період). 
В дошкільному підрозділі комплексу надання освітніх послуг для дітей дошкільного віку 
безкоштовне. 
Додаткові освітні послуги – відсутні. 
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. 
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 : 16 
   Група № 1  «Веселка» 

В різновіковій групі 3 - 6 р. ж. перебуває 16 дітей. Вихователі: Макаренко О.В., Марусенко 
К.П.,  помічник вихователя  Родіна С.М. 
В групах створено оптимальні умови для провадження освітнього процесу, згідно з  
сучасними вимогами. 

Вільні місця для здобувачів освіти – відсутні. 


