ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Кожна дитина – індивідуальність і вимагає до себе особливого
підходу. Але є деякі правила, які однакові для всіх батьків та дітей.

Правила для батьків дошкільного навчального закладу
«Червона шапочка»
Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від
обов’язку виховувати і розвивати її в родинному колі (ст. 7 п. 3 Закону
України «Про дошкільну освіту»)
1. Загальні положення.
1.1 Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є
учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі
(далі — дошкільний заклад).
Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за
розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я,
людської гідності.
2. Права батьків.
2.1. Батьки мають право:
 обирати дошкільні заклади і форми отримання дошкільної освіти та








виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному
законодавству;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
дошкільного закладу;
звертатись до відповідних органів управління освіти з питань
розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
на пільги на харчування;
вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
приймати участь у заходах дошкільного закладу;
брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та
зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
3. Обов’язки батьків.
3.1. Батьки зобов’язані:

 виховувати у дитини любов до України, повагу до національних,
























історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе
ставлення до довкілля;
постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан,
створювати належні умови для розвитку її природних задатків,
нахилів та здібностей;
поважати гідність дитини;
виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком;
виконувати режим дня дошкільного закладу;
приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг
повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним
вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
стежити за реальним станом здоров’я дитини;
не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть
зашкодити життю та здоров’ю дитини;
не приносити продукти харчування, з метою попередження
харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного
закладу;
своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість
відсутності або хвороби дитини;
приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані
передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані
передати дитину батькам;
не забирати дітей в нетверезому стані;
дотримуватись правил дорожнього руху;
бути прикладом для своїх дітей;
своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування
дитини в дошкільному закладі;
відвідувати батьківські збори;
виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо
виховання та навчання дітей;
бути взаємно ввічливими, дотримуватись морально-етичних норм
у спілкуванні.

Пам’ятка для батьків
Загальні рекомендації
Дитячий садок працює з 7.00 до 17.30 щодня, окрім вихідних і
святкових днів. Своєчасний прихід в дитячий садок — необхідна умова
правильної організації виховно-освітнього процесу.
Педагоги готові поспілкуватися з вами уранці до 8.00 і увечері
після 16.00. В інший час педагог працює з групою дітей, і відволікати
його не рекомендується.
До педагогів групи, незалежно від їх віку, необхідно звертатися на
«Ви», на ім’я та по батькові. Конфліктні спірні ситуації необхідно
вирішувати у відсутності дітей. Якщо ви не змогли вирішити яке-небудь
питання з педагогами групи, звертайтеся до завідувача.
В дитячому садку працюють спеціалісти, до яких ви зможете
звернутися за консультацією з питань, що цікавлять вас.
Просимо вас не давати дитині з собою в дитячий сад жувальну
гумку, смоктальні цукерки, чіпси і сухарі, напої.
Настійно не рекомендуємо одягати дитині золоті і срібні прикраси,
давати з собою дорогі іграшки.
Своєчасно повідомляйте про причини невідвідування дитиною
дошкільного закладу. Якщо дитина захворіла — відразу повідомте про
хворобу вихователеві або медичній сестрі.
Батьки, пам’ятайте! Ви зобов’язані привести здорову дитину!
Недолікована дитина не лише захворіє сама, але й заразить здорових
дітей!

