
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ В ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

№19 «ТРОЯНДА»: 

До уваги заявників 
З 01.12.2021 р. припинилась електронна реєстрація дітей дошкільного 

віку на сайті dity.if.ua. Реєстрація у дошкільні заклади здійснюватиметься на 

сайті sadok.bloqly.com (згідно Рішення про затвердження “Положення про 

автоматизовану систему Е-садок для реєстрації дітей до комунальних закладів 

дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади” від 

23.12.2021р. №446-19) щорічно в кінці навчального року у відповідні вікові групи 

у декілька садочків (перед формуванням груп на наступний навчальний рік) і 

проходитиме у два етапи: 

  1. З 1 березня до 31 травня; 

  2. Після 1 вересня, виключно на вільні місця для різних вікових груп. 

Щоб записати дитину у садочок потрібно: 

  1. Створити особистий кабінет на сайті sadok.bloqly.com; 

  2. Вказати свої дані та дані дитини; 

  3. Підтвердження про реєстацію повинно прийти на вказану електронну адресу. 

Детальна інформація за телефоном: 54-60-93 

 

1. Прийом дітей в заклад дошкільної освіти  №19 «Троянда» 

здійснюється на підставі Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Статуту ЗДО №19 

«Троянда» , «Положення про автоматизовану систему Е-садок для реєстрації 

дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської 

територіальної громади” від 23.12.2021р. №446-19». 

2. Прийом дітей здійснюється відповідно до черги заявок на сайті 

sadok.bloqly.com 

3. До закладу дошкільної освіти  приймаються діти віком від 2 років 

до 6 (7) років. 

4. Групи комплектуються за віковими ознаками на початок 

навчального року. 

5. Навчальний рік у закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 

31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі 

проводиться оздоровлення дітей. 

6. Переведення дітей з однієї групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється протягом оздоровчого періоду ( червень-

серпень), а прийом – в міру вивільнення місць.  

7. Для зарахування дитини у ЗДО необхідно пред’явити: 

медичну довідку(встановленого зразка) про стан здоров’я дитини з 

висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; 



довідку про епідеміологічне оточення; 

заяву батьків або осіб, які їх замінюють; 

копію свідоцтва про народження дитини; 

8. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється директором, 

старшою медичною сестрою, при наявності місць в групах, згідно з чергою. 

9. Пільгове зарахування надається: 

дітям інвалідів та учасників війни; 

дітям, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, які 

потерпіли 

від екологічного та стихійного лиха; 

діти працівників ЗДО та працівників освіти; 

діти, які перебувають під опікою (піклуванням); 

діти багатодітних сімей, де 3 чи більше дітей дошкільного віку; 

Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти  керівник знайомить 

батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом закладу освіти, документами, що 

регламентують його діяльність. 

10. За дитиною зберігається місце у закладі у разі хвороби, карантину, 

санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх 

заміняють, а також у літній період (75 днів незалежно від періоду 

і тривалості їхньої відпустки). 

 

 

 

 

Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей.pdf 

(завантажити) 

http://dity.if.ua/media/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
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