ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПИСУ В ДИТЯЧІ САДКИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Міністерство освіти, молоді та спорту вживає заходів щодо організації запису в дошкільні
установи на 2020/2021 навчальний рік у зв'язку з надзвичайними заходами уряду щодо
захисту населення від коронавіруса і захворювання COVID-19. Запис буде проходити в травні
без присутності дітей і законних представників.
Запис на дошкільну освіту буде здійснюватися відповідно до законодавства. Це буде відбуватися
відповідно до Закону про освіту, тобто з 2 травня 2020 року по 16 травня 2020 року.
У дитячому садку ........................ буде проводиться запис з …… по …………….
З урахуванням вищевказаних надзвичайних заходів ситуація вимагає:
1.

організувати запис без особистої присутності дітей і законних представників в
установі. Пріоритет повинен бути відданий, якщо це можливо, подачі заявки через
електронну поштову скриньку, електронну пошту з електронним підписом, поштою
або, в крайньому випадку, шляхом особистої подачі в садку.

2.

для прийому заявок о прийомі на дошкільну освіту встановити досить тривалий
термін в межах, встановлених Законом про освіту, тобто переважно з 02. 05. 2020 р.
по 16. 05. 2020 р.

Детальна інформація про організацію запису:
Критерії прийому в дитячий садок ………………………... опубліковані тут:
…………………………………………….
Процедура запису на дошкільну освіту

•
•

•

•

Формальна частина запису буде здійснюватися з використанням списку дітей, які
мають місце проживання по місцю знаходження дитячого садка і мають право на
пільговий прийом в даний дитячий садок (ст. 34, п. 4 Закону про освіту).
Ситуація, коли місткість садку недостатня для кількості зареєстрованих дітей, які
мають право на пріоритетне відвідування цього дитячого садка, не повинна виникати
відповідно до Закону про освіту, але може виникнути на практиці. Садок діє
відповідно до заздалегідь встановлених і опублікованих формальних критеріїв.
У ситуації, коли школа має достатні можливості для розміщення дітей, які мають місце
проживання по місцю знаходження дитячого садка, але переважний є інтерес дітей, які
не мають місце проживання по місцю знаходження дитячого садка, вона переважно
приймає дітей, які мають місце проживання по місцю знаходження дитячого садка, і
діє відповідно до заздалегідь встановлених і опублікованих формальних критеріїв.
У разі шкіл, створених відповідно до ст. 16, п. 9 Закону про освіту, запис буде
здійснюватися тільки дистанційно, шляхом передачі документації, необхідної для
прийому дитини (включаючи документацію шкільного консультативного центру), в
відповідний садок.

Подача заяви
Відповідно до ст. 37 Закону № 500/2004 Зб. законів, Адміністративний кодекс, з внесеними до нього
поправками, заяви про прийом на дошкільну освіту можуть подаватися в письмовій або усній формі у
вигляді акту, або в електронній формі. Тому заяву може бути доставлено наступними способами:
1.

в електронну поштову скриньку садку (кожен садок має свою власну електронну поштову
скриньку) …………………,

2.

по електронній пошті з визнаним електронним підписом (Ви не можете просто відправити
простий електронний лист!),

3.

по пошті,

4.

особисте подання: ……………...

Якщо подання буде зроблено іншими технічними засобами (наприклад, по електронній пошті без
визнаного електронного підпису, факсом і т.д.), воно повинно бути підтверджено протягом 5 днів
законним представником одним з вищезазначених способів.
При подачі заяви про прийом на дошкільну освіту законний представник повинен вказати, відповідно
до Адміністративного кодексу, відомості, викладені в ст. 34б, п. 2 Закону про освіту, а саме:

•
•
•
•
•

ім'я та прізвище заявника (дитини),
дата народження,
постійне місце проживання або іншу адресу для доставки листування (відповідно до ст. 19, п.
3 Адміністративного кодексу),
ідентифікація адміністративного органу, якому адресована заявка (конкретний дитячий
садок),
підпис особи, яка подає заяву (в цьому випадку підпис законного представника, який
представляє дитину при подачі заяви).

Що стосується представництва дитини його законним представником або іншою особою,
уповноваженою на це, також важливо встановити:

•
•

ім'я та прізвище цього представника,
постійне місце проживання цього представника або іншу адресу для доставки листування.

Якщо дитина представлена особою, яка не є його законним представником, також важливо, щоб вона
довила своє право представляти дитину.
Форму заявки на навчання в дитячому садку можна знайти за адресою: ……………………..
Для підтвердження свідоцтв про народження досить відправити їх копії віддаленим чином.
Докази правильної вакцинації дитини
Відповідно до ст. 50 Закону про охорону громадського здоров'я прийом дитини в дитячий садок
вимагає виконання зобов'язання регулярно проходити вакцинацію або мати докази того, що дитина
має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію у зв'язку з протипоказаннями. Це
зобов'язання не поширюється на дитину, який виконує обов'язкову дошкільну освіту.
У цій ситуації не відвідуйте дільничного лікаря особисто. Для обґрунтування цього
зобов'язання законний представник:
1. заявить, що дитина є правильно щеплена (див. зразок нижче), і
2. надає копію картки профілактичних щеплень.
Директор установи порівнює довідку про щеплення з календарем щеплень – тобто, чи була дитина
щеплена усіма щепленнями, які вона повинна була зробити в своєму віці. Календар щеплень,
отриманий відповідно до законодавства, додається до цієї інформації, див. посилання нижче.
Якщо дитина не була щеплена відповідно до календаря щеплень, законний представник повинен
зв'язатися з дільничним лікарем дистанційно і попросити підтвердження того, що дитина має імунітет
до інфекції або не може пройти вакцинацію через протипоказання.
Крім доказів вакцинації, законний представник не зобов'язаний надавати будь-яку іншу заяву
або підтвердження лікаря для цілей адміністративної процедури прийому в дитячий садок.
Якщо у директора садку є сумніви щодо автентичності документальних доказів, він може попросити
законних представників надати оригінал або посвідчену копію.
Діти, які досягли на дату 31.08 п'ятирічного віку, зобов'язані проходити дошкільну освіту.
Законний представник може вибрати індивідуальну освіту замість обов'язкової дошкільної освіти в
дитячому садку. Потім дитина навчається вдома, може бути навчена іншою людиною або відвідує
інші установи, крім дитячого садка. Однак, законний представник і раніше повинен записати дитину

на дошкільну освіту. Він подає заяву на індивідуальне навчання дитини директору садку разом із
заявою про запис або не пізніше за 3 місяці до початку навчального року.

