
Дитячий садок Аніма 
м. Київ, вул. Сєченова 7а 

 

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ 

ДИТЯЧОГО САДОЧКУ Аніма 

Основна мета садочку Аніма- це повноцінний розвиток сім'ї – дітей та їхніх батьків.  Ми турбуємося про емоційне 

здоров’я та комфорт наших відвідувачів, тому просимо Вас дотримуватися таких правил : 

Загальні правила. 

1. Дитячий садок відкрито з 8:30 до 18:30. Діти відвідують заняття за розкладом своєї групи (8:30-13:00- група 

неповного перебування; 8:30-18:30 – група повного дня;). Заняття в садочку не проводяться у вихідні та 

офіційні святкові дні. 

2. Прийом дітей відбувається з 8:30 до 9:30 . Своєчасний прихід в дитячий садок - необхідна умова правильної 

організації навчально-виховного процесу.  

3. Спілкування батьків і вихователів відбувається постійно 

a. Працює закрита група для батьків садочку в Viber. Вихователі постійно викладають інформацію по 

заняттях, інших моментах навчально-виховного процесу і роблять фото звіти. 

b. Вихователі спілкуються з батьками вранці до 9:30 і ввечері з 18:00. В інший час вихователі 

проводять заняття в групі і відволікати їх небажано.  

4. Завчасно попереджайте вихователів про можливу відсутність  дитини у садочку (у переддень або не 

пізніше 8:15 в день відсутності). Прохання завчасно попереджати адміністрацію садочку про заплановану 

відпустку. 

5. Повідомляйте вихователів садочку, хто з родичів забирає Вашу дитину після занять. В цілях забезпечення 

безпеки Вашої дитини вихователь має право витребувати документ, що посвідчує особу людини, яка 

забирає дитину. 

6. Прохання повідомляти вихователів про самопочуття і настрій дитини для кращого розуміння дитини. 

Питання стосовно поведінки і успішності дітей на заняттях обговорюються з вихователями за відсутності 

дітей, дотримуючись правила поваги до особистості дитини. Категорично заборонено підвищувати голос на 

дітей або персонал садочку. 

7. Працівники садочку дотримуються правила завжди бути чесними між собою і з дітьми. Прохання говорити 

дітям правду стосовно умов перебування в садочку. Наприклад, не обіцяти забрати дитину раніше, якщо ви 

не збираєтесь цього робити. 

8. Діти розподіляються в групи за віком на розсуд вихователя-методиста. 

9. Дитина повинна мати охайний вигляд та підстрижені нігті. Одягайте дитину в зручний одяг, який не шкода 

забруднити і зіпсувати. День в садочку насичений великою кількістю творчих занять і активними іграми на 

прогулянці. 

      

Протягом дня дитині може знадобитися зміна одягу (трусики, майки/футболки, шкарпетки, колготки/лосини, носові 

хусточки). Дитина відчуває себе незручно, якщо їй потрібна зміна одягу, а його немає в наявності. Обов'язково 

перевіряйте охайність речей, не забувайте забирати прати піжаму щоп’ятниці. 

  Кожна дитина повинна мати  змінне взуття та одяг для групи, сну, прогулянок, що відповідає погоднім умовам. 



10. Категорично забороняється приносити в садок гострі, ріжучі, скляні предмети (ножиці, ножі, шпильки, 

цвяхи, дріт, дзеркала, скляні флакони), а також дрібні предмети (намистинки, ґудзики і т.п.), таблетки, ліки. 

11. Для підтримання рівного психологічного клімату в садочку, просимо не приносити в садочок коштовні 

іграшки. Дозволяється давати дитині в садочок одну іграшку. Персонал садочку не несе відповідальності за 

загублені іграшки, принесені дитиною в садочок. Також, просимо не забирати додому іграшки садочку.  

12. Діти святкують свій день народження в садочку. Батьки можуть приносити на святкування святкові 

атрибути, іграшки, кульки, подаруночки.  

13. В садочку проводяться свята.  

14. Ми завжди розвиваємось і прагнемо ставати кращими. Якщо у батьків є побажання/зауваження до будь-

яких процесів садочку, просимо говорити про них вихователям або надсилати їх на email: 

office.anima@gmail.com. Ми обов’язково їх проаналізуємо і дамо вам відповідь якнайшвидше. 

Навчання: 

15. Навчання у садочку здійснюється за власною навчальною  програмою центру  з урахуванням вікових 

особливостей дітей, Базового компонента дошкільної освіти та вимог МОН України. 

16. У програмі є основні та додаткові предмети. Головні завдання програми спрямовані на розвиток основних 

компетенцій: здоров’я-збережувальної, особистісно-оцінної, родинно-побутової, соціально-комунікативної, 

природничо-екологічної, предметно-практичної,  художньо-продуктивної,  ігрової, сенсорно-пізнавальної, 

математичної, комунікативної, мовленнєвої. 

17. Особливістю програми є розвиток критичного мислення, емоційного інтелекту та правопівкульний 

розвиток, що простежується на усіх заняттях. 

18. Поглиблена підготовка до школи проводиться для діток 1-2 роки до школи, при умові психологічної 

готовності дитини, як окреме заняття тричі на тиждень.  

19. Календарний рік у садочку поділений на навчальний рік з вересня по травень і літню програму, протягом 

якої відбувається узагальнення та систематизація знань, проводяться  цікаві проекти та експерименти.  

20. Режимні моменти  змінюються  2 рази на рік –  літній та зимовий режим дня. 

21. Діти можуть відвідувати додаткові заняття в клубі за бажанням батьків. Вихователі відводять дітей на 

заняття згідно  розкладу. При цьому діти можуть пропускати режимні моменти, заняття, прогулянку в 

садочку. Харчування дітей, що відвідують додаткові заняття в клубі, в разі необхідності, здійснюється 

раніше або пізніше.  

Здоров’я і харчування: 

22. У садочку постійно дотримується температурний режим (для активних ігор, для сну) та режим вологості 

повітря. Провітрювання та кварцування приміщення, вологе прибирання, миття іграшок відбувається 

постійно згідно графіка.  

23. Ми турбуємося про здоров’я та самопочуття дітей і педагогів, тому, переконливо просимо Вас залишати 

дитину вдома, якщо у неї:  

a. нежить, кашель, біль у горлі та інші інфекційні захворювання; 

b. нудота, шлункові або кишкові нездужання, підвищена температура; 

c. висип, незагоєні рани. 

У разі порушення цього правила, працівник садочку має право не допустити дитину на заняття 

24. Якщо дитина має захворювання, що вимагає періодичного прийому лікарських препаратів, а також за 

наявності ризику екстрених ситуацій, пов'язаних з даним захворюванням, батьки зобов'язані письмово 



повідомити про це вихователів. Вихователі не мають права давати дитині будь-які ліки під час перебування 

дитини у садочку. 

25. Після перенесеної хвороби дитина приймається в садок за наявності довідки від лікаря. Прохання 

повідомляти вихователів в переддень виходу дитини для правильної організації харчування. 

26. Якщо у дитини діагностовано інфекційне захворювання, прохання одразу повідомити про це 

вихователів/адміністратора. А адміністрація в свою чергу садочку повідомляє батьків про інфекційні 

хвороби в садочку. 

27. Харчування в садочку здійснюється за принципами здорового харчування.  Порції їжі для дітей відповідають 

нормам дитячого харчування. За бажанням дитини, їй надається добавка. 

28. Якщо у Вашої дитини є алергічні реакції, повідомте про це адміністратора. Якщо потрібно дієтхарчування, 

принесіть будь-ласка призначення лікаря. 

29. Вихователі садочку не змушують дітей їсти і не догодовують . Якщо у вас є обґрунтована необхідність в 

догодовуванні обов’язково попередьте про це вихователя і вкажіть в анкеті. 

Правила оплати 

30. Оплата здійснюється згідно умов договору та до 25 числа поточного місяця за наступний місяць незалежно 

від фізичної присутності дитини на заняттях. 

31. Якщо дитина пропустила більше 3-х днів занять у садочку (або додаткові заняття з англійської мови, 

підготовки до школи, танців) та має довідку від лікаря, на наступний місячний абонемент на садочок (або 

додаткові заняття) надається знижка у розмірі 15% , не залежно від кількості пропущених занять.  

32. У разі відсутності дитини з будь-яких інших причин, вартість абонементу не повертається. 

33. У разі, якщо батьки вирішили не відвідувати садочок, вони мають попередити адміністратора за місяць до 

цього. 

34. У випадку оголошення державними органами закриття дитячих дошкільних закладів на карантин, садочок 

Аніма зобов’язується організувати он-лайн садочок/навчання щодня, тривалістю допустимою для 

відповідної вікової категорії дітей, на всі дні неможливості надання послуг у очному форматі. Вартість 

оплачених занять, що не були відпрацьовано очно – не повертається та не переноситься на наступні 

періоди (крім індивідуальних занять).  

35. Харчування оплачується щотижня ( у п’ятницю). Для замовлення харчування на наступний тиждень - 

необхідно попередити адміністратора у п’ятницю через Viber. Меню оновлюється щотижня на сайті 

ліцензованої кейтерогової компанії  https://yummytummy.com.ua/standartnoe-menyu .Якщо дитина не 

може бути присутньою в садочку, харчування можна відмінити, якщо батьки повідомили про це 

адміністратора до 18:30 напередодні дня відсутності.  

36. Садочок працює 12 місяців на рік. У випадку, якщо дитина не відвідує садочок влітку, необхідно вести 

оплату у розмірі 30% від вартості місячного абонементу за червень та липень, для збереження місця у 

садочку для дитини. Серпень може оплачуватися по тижням у разі якщо дитина бажає відвідувати садочок, 

або не оплачуватися, якщо дитина відсутня у садочку.  

37. На час адаптації (1 календарний місяць) – перебування у садочку можна оплачувати погодинно. Вартість 

години перебування у садочку – 100 грн.  

 

______________________________________   ПІБ                                                 «_________» ___________ 2020р. 
                   (підпис) 

 


