
Критерії «СПЕЦІЙНОГО ЗАПИСКУ» на усиновлення дитини 

до дитячого садка м. Покржиков на 2022/23 навчальний рік 
 

 

 

 

На підставі Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу 

професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами директор Покршіківського 

дитячого садка встановив критерії зарахування дитини до дошкільної освіти. шкільна 

освіта. 

Дошкільна освіта організовується відповідно до частини 1 статті 34 Закону про освіту, 

зазвичай для дітей від 3 до 6 років, але спочатку для дітей від 2 років. 

 

Діти з місцем постійного проживання, у випадку іноземців з місцем проживання, у 

відповідному шкільному окрузі (§ 179 абз. 3) приймаються до дитячого садка, 

створеного муніципалітетом, до розміру дозволеної кількості дітей, зазначених у 

реєстрі шкіл та шкільних закладів. 

У зв’язку з нинішньою ситуацією, коли неможливо передбачити, скільки іноземців 

залишиться в шкільному окрузі в наступному році, Міністерство освіти, молоді та 

спорту запровадило ІНСТИТУТ «СПЕЦІЙНОГО РЕЄСТРУ» для дошкільних закладів. 

освіти. Спеціальна реєстрація призначена виключно для громадян України, які мають 

візу або візу тимчасового захисту. 

Директор призначила «СПЕЦРЕЄСТРАЦІЮ» на 22 червня 2022 року з 6.30 до 16.00 в 

приміщенні дитсадка. 

 

Шкільний район Покржиковського дитячого садка складається з муніципалітетів 

Рана та Войтехов. 

 

1.) Пріоритет надаватимуться дітям іноземців з візою з метою перебування (біженці 

через війну в Україні), які досягли п'яти років до 31 серпня 2022 року та діти із 

затримкою відвідування школи, які мають постійний проживання в муніципалітеті в 

районі школи Покржіківський дитячий садок. 

Відповідно до розділу 34 (1) Закону № 561/2004 Coll., Закону про освіту, 

відвідування дитячого садка є обов’язковим для цих дітей з 1 січня 2017 року, але 

після заповнення місткості садка для належного зарахування в травні , не всі 

претенденти можуть бути задоволені. . 

 

2.) Зареєстровані діти з постійним місцем проживання в муніципалітетах шкільного 

району дитячого садка Покржіков, яким до 31 серпня 2021 року виповниться чотири 

роки, а дітям, яким до 31 серпня 2021 року виповниться три роки, порядок буде 

визначатися за датою народження, від найстаршої до найменшої дитини. У разі нічиї 

послідує нічия. 

Прийом цих дітей був обов’язковим до дитячих садків з 1 вересня 2017 року 

відповідно до поправок до Закону № 561/2004 Зб. Закону про освіту, але не всі 

заявники можуть бути задоволені після заповнення місткості садка. 

                                                                                                                                   

 


