
ПРАВИЛА ГРУПИ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ В ДИТЯЧОМУ САДКУ 

"MONTESSORI W POGODNYM CENTRUM"  

 

MONTESSORI  PoCeMon в Прушкові  

 

1.Pogodne Centrum  Montessori  відкриває  дошкільну групу для дітей з 

України  . Група  тимчасова  і функціонує до 31.08.2022 року. Догляд за 

дітьми на території дитячого садочка   відбувається  з понеділка по 

п'ятницю з 7.30 до 16.00. 

2. Діти повинні прибуди до дитсадка не пізніше  8.45. 

3. Дитячий садок  можуть відвідувати діти у віці від 3 до 5 років. 

4. Дитину приводять і  супроводжують   БАТЬКИ ,  законний опікун або 

повнолітня особа, уповноважена батьками / законними опікунами. 

5. Нетверезі люди не можуть забрати дитину з дитячого садка. 

6. Адміністрація не несе відповідальності  за дитину, на території дитсадка  

під опікою батьків або осіб, які мають право забирати дитину з дитячого 

садка.  

7. Батьки зобов'язані інформувати працівників дитячого садка  про 

актуальний стан здоров'я дитини. 

ХВОРА ДИТИНА НЕ БУДЕ ПРИЙНЯТА ВИХОВАТЕЛЕМ .Якщо  буде 

виявлено  симптоми хвороби  під час  перебування в дитячому садку 

батьки зобов'язані негайно забрати дитину.  Не відноситься до  алергії , 

якщо діагноз  підтверджено  медичною  довідкою .  

8. Батьки дитини мають право на постійну , достовірну інформацію про 

прогрес, успіхи і невдачі дитини. 

9. Батьки прийнятих дітей в дитячий садок звільняються від плати за 

навчання. 

10. Умовою прийому дитини в дитячий садок є заповнення анкети, 

доступної на сайті www.pocemon.pl, наявність у дитини соціального 

http://www.pocemon.pl/


номера та статусу біженця. 

11. Батьки зобов'язані пред'явити документи на дитину, якщо дитина має 

свідоцтво про надання спеціальної освіти. 

12. Про зарахування до дитячого садка вирішується згідно черги поданих 

заяв.  

13. Дитина перебуває під опікою батьків  до моменту прийому дитини  

вихователем в  дитячий  садок  , також в моменті  коли дитину забирають 

батьки  . Під час перебування  дитини в дитячому садку , відповідальність 

за дитину несуть працівники дитячого садка. 

14. Батьки або особа уповноважена  відбираючи   дитину з дитячого садка, 

несуть відповідальність за дитину з моменту його отримання із зали 

садочка до роздягальні . 

15. Дитина приносить комплект запасного одягу, змінне взуття, комплект 

дощовий. 

16. Діти  які сплять в обід , приносять  піжами в підписаному  мішку(  імя і 

прізвище) , і постільна  білизна . 

17. Всі речі дитини повинні бути підписані.  

18. Діти не приносять до дитсадка   іграшки. Виняток , речі  завдяки яким 

дитина може заснути або заспокоїтися.  

 

19. Дитячий садок не несе відповідальності за їх пошкодження.   

20. Дитсадок забезпечує: II сніданок, обід з двох страв, полуденок , будь-

яка, кількість напоїв протягом дня. 

21.  Вихователь  має індивідуальний підхід до  кожного зі своїх вихованців 

і підтримує зв'язок з їх  батьками. 

22. Процес відмови від послуг дитячого садка регулюється змістом 

договору про дошкільну освіту, який підписаний батьками. 

23. Батьки  зобов'язані  читати оголошення, розміщені на дошці оголошень 

дитячого садочка . 



 


