
 
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «РОМАШКА» 

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ЗДО «РОМАШКА») 

Н А К А З 

31.01.2023                                                     м. Лебедин                                                   № 07-од                         

 
Про організацію освітнього процесу 

у закладі дошкільної освіти  

 
 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022  № 1/8504-22 

«Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» 

питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються 

Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану», а також зазначені в листах Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 

№ 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», 

від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених 

осіб», від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та 

захисту прав їх працівників», наказу Управління освіти, молоді та спорту № 16 – ОД від 

26.01.2023 «Про організацію освітнього процесу у закладі дошкільної освіти» 

В умовах воєнного стану зазнала змін організація роботи закладів дошкільної освіти. 

Попри жорстокий збройний наступ РФ заклади дошкільної освіти продовжують надавати 

дітям освітні послуги. 

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному населеному 

пункті. 

Враховуючи вище зазначене,  потребу  працюючих батьків у влаштуванні дітей до 

закладів дошкільної освіти та наявність договору на укриття в захисній споруді від 25 січня 

2023 року, укладеного  з Лебединським районним судом в Сумській області: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес  у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка» 

Лебединської міської ради у змішаній формі. 

2. Організувати роботу 2 чергових груп для дітей віком від 4 до 6 років, батьки яких 

працюють та не мають можливості здійснювати догляд за дітьми, з чотирьох годинним 

перебуванням (з 8.00 до 12.00) без організації харчування та в кількості осіб, відповідно до 

потужності укриття, з 1 лютого 2023 року; 

3. Вихователю-методисту Чорнобай Олені: 

3.1. Закріпити за групою середнього дошкільного віку вихователів Калюжну Тетяну та 

Маліку Людмилу, помічника вихователя Куриленко Людмилу. 

3.2. Закріпити за групою старшого дошкільного віку вихователів Пустову Ольгу та 

Сворінь Оксану, помічника вихователя  Булигу Ніну. 

3.3. Скласти графік роботи для вихователів груп  середнього дошкільного віку Калюжної 

Тетяни та Маліки Людмили з 7.30 до 13.30,  для вихователів Попільнух Людмили, Гуйди Ніни, 

Колєснікової Любові, Бондар Ольги – з 7.30 до 12.30. 

3.4. Скласти графік роботи для вихователів груп   старшого  дошкільного віку Пустової 

Ольги, Сворінь Оксани, Дрюхіної Валентини, Бойко Наталії з 7.30 до 12.30, для вихователів 

Рибалки Тетяни, Чуненко Наталії – з 7.30 до 13.30. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2136-20


3.5. Закріпити ділянки для прогулянок за групами ( група середнього дошкільного віку – 

ділянка групи середнього дошкільного віку № 3, група старшого дошкільного віку – ділянка 

групи раннього віку). 

3.6. Закріпити за вихователями Лисянською Лілією та Гудим Вікторією супровід дітей 

до укриття через дорогу  з використанням червоних прапорців. 

3.7. Закріпити за групою «Пролісок» вихователів груп раннього віку «Дзвіночок», 

«Капітошка», за групою «Сонечко» вихователів групи «Берізка» та «Сонечко», музичних 

керівників,  для допомоги в одяганні дітей. 

4. Вихователям: 

4.1. Здійснювати прийом дітей з 8.00 до 8.15 з урахуванням карантинних вимог, 

проводячи термометрію. 

4.2. Відповідальним педагогам вести табель  обліку дітей та книгу відомостей про дітей 

та їх батьків. 

4.3. Дотримуватися алгоритму дій під час евакуації за межі закладу до найпростішого 

укриття (додаток 1). 

4.4. Вихователь рухається позаду з Журналом обліку дітей та відомостей про їх батьків. 

Контролює наявність дітей відповідно до Журналу обліку . 

4.5. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо роботи 

закладу. Батькам  дотримуватися вимог інформаційної згоди, ознайомитися під підпис 

(додадок 2). 

4.6. Провести роз’яснювальну роботу з батьками, щодо забезпечення дітей тривожною 

валізою, відповідно до переліку (додаток 4). 

5. Помічникам вихователів: 

5.1 Допомагати в одяганні дітей.  При супроводі дітей до найпростішого укриття 

помічник вихователя іде попереду, беручи тривожну валізу групи (додаток 3). 

5.2 Згідно графіка здійснювати прибирання найпростішого укриття. 

6. Медичній сестрі забезпечити  аптечкою  першої допомоги універсальною та виробами 

медичного призначення. 

7. Кастеляні забезпечити наявність постільної білизни та ковдр у найпростішому укритті. 

8. Кухарям відповідно до змінності дотримуватися питного режиму в закладі та 

забезпечити мінімальним харчовим набором під час перебування дітей в укритті. 

9. Створити необхідні умови для організації освітнього процесу у закладі дошкільної 

освіти з урахуванням безпекової ситуації. 

10. Контроль за виконання даного наказу покладаю на себе. 

 

 

Завідувач 

           МП 

                               _____________ Лариса ХОРУНЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до наказу ЗДО «Ромашка» 

31 січня 2023 року № 07-од 

 
Алгоритм дій працівників за сигналу повітряної тривоги 

1. При отриманні сигналу «Увага всім, повітряна тривога» (звук сирени, сповіщення 

відповідними мобільними додатками тощо).  Відповідальній особі оповістити екстрені 

служби. 

2. Почати план евакуації в найпростіше укриття у приміщенні закладу або у приміщенні  

районного суду. 

3. Подаємо сигнал про евакуацію. Рахуємо дітей. Беремо тривожну валізу та 

індивідуальні рюкзачки, журнал обліку дітей  та супроводжуємо дітей в укриття. 

4. В укритті інструктуємо дітей зайняти позиції відповідно до типу надзвичайної 

ситуації, заспокоюємо. 

5. Перевіряємо ще раз кількість дітей. У випадку відсутності когось із дітей 

повідомляємо адміністрацію. Сповіщаємо  батьків про виникнення надзвичайної ситуації. 

6. Заспокоюємо дітей. Проводимо ігри. Переконуємося, що діти їдять та п’ють, якщо це 

можливо. 

7. Залишатися в укритті, допоки не буде отримано подальшої інформації від екстрених 

служб чи адміністрації закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу ЗДО «Ромашка» 

31 січня 2023 року № 07-од 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 

Я, батько (мати) ______________________________________________________ 

                                                                           (ПІ дитини) 

 

________________________________________________________________________________ 

(ПІП батьків) 

Ознайомлений : 

1. Із статутом, режимом дня, умовами функціонування закладу, умовами тимчасового 

укриття під час воєнного стану. 

2. Години роботи: з 8.00 до 12.00. У разі повітряної тривоги  в ранкові години, початок 

робочого дня через 1 годину після оголошення її закінчення. 

3. Прийом дітей в ЗДО здійснюється з 8.00 до 8.15, після температурного скринінгу. На 

період дії правового режиму воєнного стану та у зв’язку із дотриманням карантинних вимог, 

ворота та вхідні двері закладу будуть зачинені. 

4. Під час повітряної тривоги діти перебувають в укритті, про можливі ризики, які 

можуть виникнути під час перебування дитини в даних умовах, попереджена(-ий) та даю згоду 

на перебування дитини в ньому під час повітряної тривоги, проте залишаю за собою право 

забирати дитину додому під час повітряної тривоги, відповідальність за це беру на себе. 

Зобов’язуюсь:  

1. Вчасно до 8.15 приводити дитину до закладу. 

2. Своєчасно повідомляти педагогів про можливість відсутності дитини. 

3. Забезпечити дитину тривожною валізкою (печиво, вода, яблуко, теплі речі та ін). 

4. У кишеньку дитини покласти записку із відомостями ПІП дитини, батьків та номери 

телефонів батьків. 

5. Не доручати неповнолітнім особам приводити дитину в заклад та забирати її із закладу. 

Тому, приводити та забирати дитину будуть: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Місце проживання _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, 

№ 2297-VI надаю згоду використовувати і обробляти мої персональні дані та дані дитини у 

порядку, встановленого чинним законодавством. Мої персональні дані, на обробку яких я даю 

згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством 

України. 

 

«_____»_______________ 2023 р.                                                _________________ 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу ЗДО «Ромашка» 

31 січня 2023 року № 07-од 

Групова тривожна валіза: 

1. Рюкзак яскравого кольору 

2.Список дітей та контактів їхніх батьків 

3. Карта приміщень дитячого садка, план поверхів 

4. Чисті аркуші паперу 

5. Ручка та олівець 

6. Блокнот із твердою палітуркою 

7. Ліхтарик та запас батарейок 

8. Аптечка 

9. Радіоприймач 

10. Свисток 

11. Запас питної води 

12. Одноразовий посуд 

13. Термоковдри 

14. Упаковка пакетів для сміття об’ємом 120 л 

15. Два-три маркери 

16. Дві-три пари вінілових рукавиць 

17. Мотузка довжиною 4-5 м 

18.Запас захисних масок для всіх дітей та дорослих 

19. Скотч та ножиці 

20. Складне відро 

21. Туалетний папір чи паперові рушники 

22. Вологі серветки 

23. Розкладна клейонка 

24. Мультитул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу ЗДО «Ромашка» 

31 січня 2023 року № 07-од 

 

Дитяча тривожна валіза: 

1. Пляшка питної води промислового виробництва з відповідними термінами 

придатності. 

2. Печиво, яблуко, батончики шоколадні, сухофрукти для перекусу. 

3. Записка з прізвищем, ім’ям, по батькові дитини, датою народження, адресою 

проживання, контактами батьків. 

4. Додатковий комплект білизни (натільної) та одягу (за необхідності). 

5. Свисток або іграшка, яка пищить.  

6. Серветки паперові. 

7. Вологі серветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


