
Правила групи продовженого дня 

Правила внутрішнього розпорядку групи продовженого дня 

Зарахування учасника до діяльності групи продовженого дня способом регулярного 

вихованого, освітнього процесу і занять за інтересами відбувається на підставі 

письмової заяви. Складовою частиною заяви на здійснення регулярного вихованого, 

освітнього процесу і занять за інтересами є письмове повідомлення законних 

представників учасника щодо обсягу відвідування та способу відходу учасника з групи 

продовженого дня.  

Критерії для зарахування учня до групи продовженого дня: 

a) учень, який навчається в підготовчому класі школи, 

b) учень, який навчається в першому класі школи, 

c) учень, який навчається в другому класі школи, 

d) учень, який навчається в третьому класі школи,  

e) учень, який навчається в четвертому і п’ятому класі школи, приймається лише у разі 

вільного місця в групі продовженого дня, 

f) в першу чергу приймається учень, брат чи сестра якого з підготовчого класу, з 

першого – третього класу школи вже відвідує групу продовженого дня. 

  

Група продовженого дня працює з  ____до ____ годин. 

Картки на передачу діти отримають після подання заяви на зарахування до групи 

продовженого дня. 

Оплата за перебування дитини в групі продовженого дня 

Платежі за групу продовженого дня будуть здійснюватися так само, як і в минулому 

навчальному році. Інформація щодо платежів діти отримають після подання заяви на 

зарахування до групи продовженого дня.  

Платіж  __________ крон за півріччя, номер банківського рахунку 

___________, код банку _____, константний символ _______, варіабельний символ 

діти отримають після подання заяв на зарахування до групи продовженого дня. 

Інформацію Вам надасть: ________________________________ 

Дітей з відділів забирати до  ________годин. 

Кінцева група продовженого дня з ______ до _______годин. 

Група продовженого дня здійснює освітньо - виховний процес після уроків, в 

основному, у формі відпочинкової, рекреаційної діяльності та діяльності за інтересами, 



надає учням можливість підготуватися до уроків. Достатньо часу приділяється 

спонтанній діяльності дітей. Це дозволяє учням брати участь в інших формах дозвілля, 

організованих школою. 

У групі продовженого дня діють такі самі гігієнічні правила, як і в усій початковій 

школі.  


