
     Бурштинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Світлячок»  

1. Статут (додаток 1)  

2. Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ "Про освіту” 

Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)  

3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм заклад не надає. 

 4. Форма власності – комунальна.  

    Відділ освіти та науки Бурштинської міської ради – здійснює управління закладом 

дошкільної освіти, його засновником є Бурштинська міська рада. 

    Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює керівник – Данилюк Богдана 

Антонівна.   

    Діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До складу якої 

входять керівник – голова педагогічної ради, педагогічні працівники, медичні працівники, 

інші спеціалісти. Кількість засідань – не менше 4 разів на рік. Орган громадського 

самоврядування – загальні збори колективу та батьків вихованців або осіб, які їх 

замінюють. Кількість засідань – не рідше одного разу на рік. У період між загальними 

зборами діє рада дошкільного навчального закладу: пропорційно обираються представники 

педагогічного колективу та батьки. Кількість засідань визначається за потреби.  

5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами – штатний розклад 

(додаток 2) 

 6. Освітні програми, що реалізуються в закладі:  

 Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);  

 «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. 

І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);  

7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником  

8. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти: проектна 

потужність закладу: 6 вікових груп – 160 дітей, на даний час функціонує 6 вікових груп з 

проектною потужністю115 дітей. Мережа станом на 01.09.2017р. становить 160 дітей.  

9. Мова освітнього процесу - українська. 10. Вакантних посад немає.  

11. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти відповідає ліцензійним умовам (ЗУ 

"Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6)  

 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти (додаток 4).  



13.Правила прийому до закладу освіти: Прийом дітей до ДНЗ здійснюється з 01 серпня 

поточного року на підставі:  

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 

 - медичної довідки про стан здоров'я дитини (ф. № 026/0);  

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 

 - свідоцтва про народження дитини;  

- при наявності пільг, документи, що їх підтверджують. Під час прийому дитини до ЗДО 

завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом ЗДО, 

іншими документами, що регламентують його діяльність.  

14.Заклад надає освітні послуги безкоштовно, батьки оплачують харчування дитини в 

розмірі 60%.  

15.Додаткові освітні послуги заклад не надає. 


