
СПІЛКУЄМОСЯ З БАТЬКАМИ
пам’ятка 

 Цифрове видавництво MCFR,  shop.mcfr.ua, 0 800 212 012

Правила для батьків майбутніх вихованців 

Кожна родина живе за своїми правилами та традиціями.  
У великій родині — дитячому садку — також є обов’язкові для всіх правила і традиції.  

Саме вони допомагають організовувати безпечне та цікаве життя дітей

Шановні батьки!

Просимо вас дотримуватися цих правил і полегшити перше входження вашої дитини 
у великий світ.

Завжди відгукуйтеся позитивно про дитячий садок та вихователів у присутності 
дитини, навіть у тих випадках, якщо вам щось не подобалося. Ніколи не залякуй-
те дитину дитячим садком. 

Своєчасно приводьте дитину в заклад дошкільної освіти — до 7:50 год, забирай-
те — до 17:15 год.

Одягайте дитину в чистий, зручний одяг. Взуття має відповідати розміру ноги ди-
тини та санітарно-гігієнічним вимогам. Щоб дитина навчилася себе обслуговува-
ти, застібки на одязі та взутті мають бути доступними для її самостійних дій. 

Приводьте в заклад дошкільної освіти здорову дитину. Повідомляйте про хворо-
бу дитини та інші причини її відсутності чи спізнення до 9:00 год.

Своєчасно виявляйте перші ознаки хвороби чи нездужання дитини, тілесні 
ушкодження. Повідомляйте вихователів і медичну сестру про самопочуття дити-
ни, надзвичайні випадки та їхні наслідки — падіння, синці, подряпини тощо.

Звертайтеся до лікаря за консультацією або медичною допомогою, якщо під час 
ранкового прийому в дитини виявлені ознаки хвороби чи нездужання.

Передавайте дитину вранці безпосередньо вихователю або іншому працівникові 
закладу дошкільної освіти, який приймає дітей. Не відправляйте дитину саму без 
супроводу дорослого навіть від воріт закладу. 

Забирайте дитину увечері додому самостійно і вчасно. Вихователь зобов’язаний 
передати дитину безпосередньо батькам або іншій особі, що прийшла за нею за 
їхнім дорученням. Доручення батьки мають оформити письмово.

Вихователь не має права віддавати дитину неповнолітнім, незнайомим дорос-
лим, або особам у нетверезому стані. 
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Не вдягайте дитині коштовних прикрас, як-от сережки, ланцюжок тощо. Вихо-
ватель не відповідає за збереження речей, лише — за життя та здоров’я дитини.

Звертайтеся до завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога 
або іншого працівника закладу дошкільної освіти, якщо в дитини є проблеми, 
а у батьків — будь-які запитання щодо перебування дитини в дитячому садку. 
Не доручайте розв’язувати проблеми дитини іншим особам, які не є учасниками 
освітнього процесу. 

Зауважте, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, 
учасниками освітнього процесу є працівники закладу, діти та їхні батьки, або 
особи які їх замінюють. Лише вони можуть долучатися до розв’язання будь-
яких проблем, що виникають.

Дбайте про здоров’я та інтереси дитини. Якщо забираєте її впродовж дня, врахо-
вуйте час режимних моментів — обід, сон, вечеря, заняття гуртків тощо.

Зважайте, що у кожної дитини індивідуальний перебіг адаптації до дитячого сад-
ка. Аби скоротити її строк та полегшити перебіг, дотримуйтеся вдома, зокрема 
у вихідні та святкові дні, розпорядку дня, подібного до розпорядку дня в дитячо-
му садку: підйом о 7:00, денний сон з 12:00 до 14:00. 

Бережіть життя і здоров’я дітей — не заїжджайте автомобілем на територію за-
кладу дошкільної освіти та прилеглі доріжки.

Пам’ятайте! Лише від нас із вами залежить, як швидко дитина адаптується до 
умов закладу дошкільної освіти, чи із задоволенням відвідуватиме його.

Дякуємо за розуміння і співпрацю!

Підготували пам’ятку Інна Радченко, завідувач комунального дошкільного навчального закладу «Ластівка», с. Мі-
лове, Луганська обл. та Світлана Данильченко, вихователь-методист дошкільного навчального закладу «Ластівка», 
с. Мілове, Луганська обл.


