Kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro zvláštní zápis cizinců, kterým
byla poskytnuta dočasná ochrana
Умови та критерії прийому дітей до дошкільної освіти у дитячих
садках, створених у м. Тахові відповідно до Закону № 67/2022
ЗВ. від 17 березня 2022 року про заходи в галузі освіти у зв'язку
зі збройним конфліктом на території України, спричиненим
вторгненням військ Російської Федерації.
Дошкільна освіта організована відповідно до § 34 п. 1 Закону про освіту № 561/2004 ЗВ. про
дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами
для дітей віком від 2 до 6 років. Дитина віком до 3 років не має права бути зарахована до
дошкільного закладу. Відповідно до положень частини третьої статті 34 Закону про освіту до
дошкільної освіти приймаються діти в останній рік перед початком обов’язкового відвідування
школи (діти, які досягли шестирічного віку з 1 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 року). ). Для
цих дітей дошкільна освіта є обов’язковою, а законний представник зобов’язаний оголосити
спосіб здійснення обов’язкової дошкільної освіти.

Дата проведення спеціального порядку прийому на 2022/2023
навчальний рік призначена на 2 червня 2022 року з 10.00 год. до 16.00 у
всіх
дитячих
садках,
створених
у
м.
Тахові.
Рішення про прийняття заяви про зарахування до дошкільної освіти повідомляється шляхом
оприлюднення списку кандидатів за присвоєним реєстраційним номером із зазначенням
результатів процедури щодо кожного кандидата. Список оприлюднюється в
загальнодоступному місці школи та на сайті школи. При оприлюдненні переліку рішення про
прийняття заяв про вступ до дошкільної освіти вважаються повідомленими. У разі неприймання
дитини до садка буде видано письмовий документ, який уповноважений представник дитини
забере особисто в садочку 13.06.2022. Набуття законної сили визначається відповідно до КпАП
після спливу 15-денного строку на оскарження. Цей строк обчислюється з дати повідомлення
(опублікування).
Умови:
Для зарахування до дошкільної освіти в усіх дитячих садках м. Тахова, створених у м. Тахові,
законний представник дитини буде відвідувати дитячий садок відповідно до даної території з
дитиною. Він візьме з собою посвідчення особи та свідоцтво про народження дитини. На вебсайтах засновника у м. Тахові та окремих садочків оприлюднені райони охоплення дитячих
садків. (Загальнообов’язкова постанова м. Тахова № 3/2018, якою визначено шкільні округи
дитячих
садків,
утворені
у
м.
Тахові).
Законний опікун дитини отримає реєстраційний номер у день зарахування та заповнить заяву
про зарахування дитини до дошкільної освіти. У бланку він визначає уповноваженого
представника дитини для прийому або відправлення офіційних документів дитячим садком.
Вони
отримають
реєстраційну
форму
дитини
та
заявку
на
харчування.
Перед поданням заяви про зарахування дитини до дошкільного закладу законні представники
дитини повинні надати докази проживання в місті Тахов та його населених пунктах та візу з
толерантністю
в
Чехії.
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До 8 червня 2022 року законний опікун дитини особисто вручить директору школи або його
уповноваженій особі табель з підтвердженням лікаря про стан здоров’я дитини з регулярними
щепленнями та заявкою на харчування. Без цих документів директор школи не може винести
рішення про прийом/недопуск дитини до дошкільної освіти.
На підставі положень § 165 абз. б) Закону № 561/2004 ЗВ. про дошкільну, початкову,
середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами, директори дитячих
садків, створених у м. Тахові, будуть діяти за такими критеріями при прийнятті рішення про
зарахування дитини до дошкільної освіти.
Критерії:
• До дошкільної освіти приймаються діти з місцем проживання в Тахові з толерантною візою.
• Перевага надається дітям, які закінчать обов'язкову дошкільну освіту у 2022/23 навчальному
році, дітям, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року.
• Діти, які досягли 5 років у 2022/23 навчальному році , діти, які народилися з 1 вересня 2017
року по 31 серпня 2018 року.
• Діти, які досягли 4 років у 2022/23 навчальному році, діти, які народилися з 1 вересня 2018
року по 31 серпня 2019 року.
• Діти, які досягли 3-річного віку в 2022/23 навчальному році, діти, які народилися з 1 вересня
2019 року по 31 серпня 2020 року
• Діти з денним навчанням, коли його брат/сестра був прийнятий з вищезазначених груп.
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