До уваги батьків!
З 03 червня 2013 року в м.Рівному запроваджено загальну міську
електронну реєстрацію дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади.
Зарахування дітей в дошкільні заклади з 01 січня 2014 року буде
здійснюватись керівником закладу лише відповідно до списків, сформованих
базою даних та поданих реєстратором при наявності вільних місць. (Інформація
про кількість вільних місць буде висвітлюватись реєстратором на сторінці
кожного дошкільного закладу: щомісячно при наявності вільних місць, в
травні-на наступний навчальний рік).
Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно до п.6
Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви
батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з
висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,
довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про
народження дитини.
Для прийому дітей до дошкільного закладу(групи) компенсую чого типу
(спеціальні, санаторні) додатково подається висновок психолого-медикопедагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного
закладу чи тубдиспансеру, направлення управління освіти.
Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до
черговості заявника у реєстрі, квоти вільних пільгових місць (10% на кожну
вікову групу), Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) та
поданих документів, що свідчать про наявність пільг.
При виборі дошкільного навчального закладу звертайте увагу на тип
закладу, оскільки зарахування дітей в заклади (групи) компенсуючого типу
(спеціальні та санаторні) здійснюється на підставі документів, зазначених вище
(абзац 4.)
Дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу:
Спеціальні - ДНЗ№35 (для дітей з вадами зору), Центр «Пагінець» (для
дітей з особливими потребами).
Комбіновані - ДНЗ№№56,31 (групи для дітей з вадами мови). ДНЗ№12,39
(групи для дітей, які часто хворіють простудними захворюваннями), ДНЗ№46
(групи для дітей, що мають захворювання органів шлунково-кишкового
тракту).
Санаторні - ДНЗ№№27,40,43 (для дітей із неспецифічними
захворюваннями органів дихання). ДНЗ№16 для дітей з ранніми
проявами тубінфекції, при наявності диспансерного обліку в тубдиспансері з
такими діагнозами:
- туберкульоз легень та інших органів;
- туб контакти сімейні, тубвіраж;

- тубінфікування, ускладнений перебіг вакцинації БЦЖ
Групи в дошкільному закладі комплектуються за віковими принципами.
Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку
або з різницею у віці. (п.8 Положення про дошкільний навчальний заклад).
При виборі групи (за роком народження, молодша на рік) враховуйте
дату народження своєї дитини, стан її здоров’я, особливо коли ваша дитина
народилася після 1 вересня. Якщо Ви хочете, щоб ваша дитина ходила в групу з
своїми однолітками - Ви вибираєте групу за роком народження. Якщо Ви
хочете, щоб ваша дитина відвідувала групу з різницею у віці 1 рік - Ви
вибираєте групу молодша на рік.
Приклад:
дитина народжена в жовтні 2011 року. Вона може відвідувати як групу за віком
так і молодшу на рік. Якщо Ви бажаєте, щоб дитина пішла в школу в 6 років 10
місяців - вибираєте групу на рік молодшу, тобто ваша дитина буде відвідувати
групу з дітьми 2012 року народження.

