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Керівникам закладів дошкільної освіти

Про випуск у світ нової редакції
видання «КОДЕКС ДОШКІЛЛЯ»
У вересні нинішнього року Інститут випустив у світ нову редакцію (1-2019) нормативно-правового видання «КОДЕКС ДОШКІЛЛЯ». У ньому зібрано законодавчі та
галузеві акти, інструктивно-методичні та роз’яснювальні документи вищих органів
влади України, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та відомств, які
стосуються сфери управління закладом дошкільної освіти.
До складу збірника включено також нові акти, що прийняті за період з серпня
2018 року по серпень 2019 року, а внесено зміни і доповнення до раніше прийнятих.
Кодекс містить дві частини: друковану і електронну. В останній наводяться документи
великого обсягу. Електронна частина передається користувачеві через інтернет.
Згідно з намірами Міністра освіти і науки України Ганни Новосад, дошкільній
освіті нова влада приділятиме підвищену увагу, планується її докорінне реформування,
встановлення належної оцінки, місця і ролі педагогічних працівників, підвищення їм
заробітної плати. У цьому зв’язку нормативно-правова база функціонування дошкільного закладу набуває особливої актуальності.
Цим листом пропонуємо розглянути потребу керівника закладу в оновленому
виданні. Для цього надсилаємо його зміст (додаток 1). Ціна складає 200 грн. У випадку
позитивного рішення, просимо заповнити бланк-замовлення (додаток 2) та надіслати
його на електронну адресу редакції.
У цьому ж листі анонсуємо наш новий проєкт для потреб дошкільного закладу −
електронний щомісячний журнал «ВІСНИК ДОШКІЛЛЯ». У ньому планується подавати новини, які стосуються дитячих садків, робити огляд публікацій у фахових виданнях та інших джерелах. Надаватимуться методичні матеріали для виховного процесу, згодом − календарно-тематичне планування.
Журнал надходитиме передплатникам електронною поштою. Вартість передплати на мінімальний термін (3 місяці) складає 216 грн, в тому числі ПДВ – 36 грн. Про
вихід журналу в світ (наприкінці нинішнього року) буде повідомлено додатково. Тоді
ж буде відкрита і передплата.
Тих, хто зацікавився новим виданням, просимо зробити заявку-повідомлення у
довільній формі в будь-який спосіб для оформлення передплати.
Звертатися за телефонами:
(044) 528-28-75; (050) 92-92-208; (097) 257-85-37, або електронною поштою: kyiv_ini@ukr.net/.
Відповідальний працівник – Маслова Анастасія Юріївна
Додаток 1. Зміст Кодексу дошкілля.
Додаток 2. Бланк замовлення.

Директор

Ю.М. Зражевський

Додаток 1

ЗМІСТ
Розділ 1. Головні закони
Розділ 2. Ліцензування освітніх послуг
Розділ 3. Державний стандарт і освітні програми
Розділ 4. Управління закладом дошкільної освіти
Розділ 5. Зарахування, відрахування дитини
Розділ 6. Організація освітнього процесу
6.1. Загальні документи
6.2. Розвивально-навчальний процес
6.3. Фізкультурно-оздоровча робота
6.4. Музичне виховання
6.5. Національно-патріотичне виховання

Розділ 7. Планування освітнього процесу
Розділ 8. Методичне забезпечення
Розділ 9. Психологічна служба
Розділ 10. Харчування дітей
Розділ 11. Медичне обслуговування
Розділ 12. Охорона праці і безпека життєдіяльності
Розділ 13. Санітарний контроль
Розділ 14. Діловодство
Розділ 15. Плата та платні послуги
Розділ 16. Працівники
16.1. Штат
16.2. Внутрішній розпорядок
16.3. Атестація
16.4. Медичні огляди
16.5. Колективний договір
16.6. Регулювання робочого часу
___________________________

Додаток 2

Бланк-замовлення

на придбання видання «КОДЕКС ДОШКІЛЛЯ» (ред. 1-2019)
1. Замовник
Назва закладу
Прізвище, ім’я, по батькові
Контактний телефон
Електронна адреса
2. Кількість примірників 3. Спосіб доставки (вказати один із реквізитів)
Поштова адреса (Укрпошта)
Поштова адреса (Нова пошта)
Самовивіз
4. Спосіб оплати (вказати один із реквізитів)
На картку
На розрахунковий рахунок
________________________________________
Довідково:
Ціна видання складає 200 грн.
Реквізити для оплати: ТОВ «Український інститут нормативної інформації»,
ЄДРПОУ 33148690, р/р № 26002102153 у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль»,
м. Київ, МФО 380805, ІПН 331486926521, номер свідоцтва 100233001,
платник на прибуток на загальних підставах.

