
f;ошкiльний навчальний зак-цад (ясла-салок) NЪ l 00 кГарr,ltr нiяr>

Запорiзькоi MicbKoi радлt Запорiзькоi областi

По.;rоження

доrrrкiл ьнОго навчrLцЬног0 за К",]алу {яс ел-с arK1,)

N9l00 <<Гарr,tонiя>,

про конс},льтативнlтit центр кýiа:ог> для батькiв

або осiб. якi Тх запtiнюrоть i дi,rей.

якi внховyються в 1ъtовак cilt'i

Запорirк;кя 20l9



,дNtЕно

ДНЗ Лýi00
Fi,B.

ыд ДJ! ер/Р

дошкiльного яавча.iтьного зilк.lал1 (ясе;т-садку) М 1 00 <Гарлtонiя>>,

про конс\цътатrrвнrtri центр <<ýiа,лоr>> д"пя батькiв
або осiб. якi lх запriнюють i дiтеli,
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I, Загальнi положення
1.1.KoHcyrbTaTl,TBHl,til tIeHTP для кДiа--lог> батькiв абО осiб. якi iх заrtiнюють i rтiтей, якi
вllхов)/к;ться в }ъ.{овах ciM'T (да-тi Конс,ь:lьтатlлвний чентр), органiзовано прl{
дошкiльноl,{у tlавrIаЛьноll1' зак.rа:i (ясеjI-садка) j\li00 <Гар;ttонiя)) що реirлiзовус ocBiTHi
прOграt{}i дошкiльного виховання.
1,2 Консультатt,tвнtlй центр у свотйt дiялъностi керу€ться Конституцiсю Укратни. Законалли
Украrни uПро ocBiTy>>. ,,Про лошкiльну ocBiTyil. Iнстрlzктивно-\{етодLlчниjчlи листа}1I{ мон
<г[ро органiзацiю роботи з Jiтыrи старшого дошкi;.ьного Biky, якi не вiдвiдt,тоть дошкiльнi
ЗаК,rаДИ>> ВiД 18.12.2000 jYs1l9-510. <Про систеlIу роботrt з дiтьл,ll.t" якi не вiлвiдуютъ
дошкiльнi навча.цьнi заклаl]р{)) вiд 04 10.2007 ЛЪli9-583, uЛро здiriсненлtя соцiально-
педагогiчtтого патронату> вiл l7.]2,2008 Л9 Ii9-6l1. Наказом N.{oH ьто,цодi та спорту вiд
30,06,20t Lbfg7l4 <Про затвердженi{ll Примiрного лоj]оження про КонсчлътатlrвнlrЁл цент}1
ДЛЯ баТЬКiВ абО ОСiб. ЯКi Тх замiнюють i дiтеЁr, якi Bl.ixoBl.roTbcя в р,{овах cilt,i>. рiшенняrrи
rлiсцевих opraнiB викOнавI{оТ в-ладлt та opraHiB ltiсцевого са\,{овряд\.tsання, наказом f{НЗ
*про органiзаuiю роботлt Консультативного центру ,<r{iалог>>. д.lrя батькiв або осiбt якi ix
залriнюють,i дiтеti, якi виховуються в уhlовах ci1,1'i> вiд 20.12,20i9 дЪ 182р.

1,з.консупьтirтивrrltЁr центр створюсться для батъкiв або осiб, якi rx зал,tiнюють i
дiтей BiKort вiд 2 poKiB ло б(7) poKiB загального розвI.{ткч. дiтерi з особлr.tвиrrrл or.BiTцipllt
пстребаr,тлI, дiтеtl з iнвалiднiстю, якi вLlховук)ться в }мовах cirT'i.

i,4. Консl'льтаrтr,tвtlий ценц] - це одЕа з форrr надання допомогtI ci*t'j ч BllxoBaHHi j

розвllткy дiтей лошкiльного BiKy.
2. il{ета i завдання дiяльностi Консультатttвного центрy

2. 1. llteTa створеннЯ Консультатllвного центру:
- забезпеLIеннЯ €дttн}lХ вI.IмоГ i наступностi сil,tейтrого i сrтпij]ъного виховання;
- надання безкоштовнот психOлого-педагогiчнот дополtогrr батькаr,t або особаr-r. якi ix

замiнюють, пiдтрип,тки рiзнобi,rногtl розвитку дiтеr.i за}гального розвитку] дiтей з
особлlrвlrм1,1 ocBiTHirrи потребаlrтт. дiтей з iнвалiднiстю. якi виховуються в ),ъ,lовах cirt'i.

2.2. ГолоВнi завданНя КонсулЪтативного центру:
- наданнЯ всебi.тноТ допоr,{оги cirt'i У розв].{тку, вихованt.{i тil

навчаннi дiтеli, якi вихов\ютъся в у}{овах ciýl'T, вiдповiдно до iх задаткiв. нахлtлiв.
здiбностеii. iндllвiлУалъних^ псltхiчних та фiзичних особrlrвостей. культ)рн]{х потреб;

- сприян}tJI соцiалiзацii дiтеl"т дошкiльного BiKy загадьного розв}{ткУl дiтейr з
особлтlвirми ocBiTHir,rrt потребаlrli, дiтей з iнвалiднiстю,якi вихOвуються в )д{овах ciц'i.

- забезпечення взасмодiт rtillt дошкiльншrr навчальни]\{ закладом ft iHmtiTvtlr
органiз;rцiяl,tи соцiальнот i медичrrот пiдтриrurки дiтей i батькiв або осiб, якi Тх замiнк-lють,



3. Органiзацiя дiяльностi Консультативного центр\,
З . i . OcHoBHi форш,rИ д i я:тьностi Конс_ч.цьтативного центру:
- органiзашiя лектоРiiв, TeopeTиttнl.lx i прак-глlчНltх ceb,TiнapiB, iнливiд},альник i

гр}тlовIrх кOнсультацiй для батькiв або осiб, якi Тх заr,liнюють):
- органiзацiя зао,iного консультYвання через листрання. в телефонно\{у режrtпii,

черезорганiзаuiюроботлtсайтунавLiальногозак,lа,ту( 
_]_., , ..: _,: ,_,,,,.,.,,,,,, )"

з"2" Консультатrrвirиlt центр luоже здitiснюватtt консультативну допOмогу батькtrлt
або особал,t, якi ix замiнюrоть. з п}Iтань:

- СОЦiаЛiЗаЦii ДiТеЙl Дошкiльного BiKv загiLцьного розвитку, дiтей з особливилrи
ocBiTHiptlt потребами, дiтей з iнваз-tiднiстю,якi в}rхов}тоться в }мовах сirц'Т;

- вiкових" психофiзiологiчних особл1-1востеit дiтеli:
- псIlхо-lогiчноТ l oToBHocTi _1о наtsчання v шко-ri:
- профiЛактикИ вiдхилень у фiзr,rчноrrу, пс1.1хiчному i соцiалъно}fу розвIrтку лiтелi

доlлкi;rьнОго BiKv зага-цьЕоrо розвитк_Y, дiтелi з особлiавlrлtи освiтнirзlл потребаr.:л,
дiтел:т з iнвалiднiстю.якi виховуються в }.мовах сiп.т'i:

- оргrrнiзатtiТir,ровоТдiяльностi;
- органiзаuii харчування дiтеli вдома:
- створеННЯ ylvloB для за загарт}ъання i оздоровJtеFlня,
- соlliального захисту лiтей iз рiзних кirтегорiл-l ciMel-t;
- пснхолоIо*педагогiчного С\,ТlРОВОДу дiтелi з особливиl.ill ocBiTHi"-li.t потребамiт.

J,З, Робота з батькаlтlt або особами. якi jx зап,tiнюють i дiтьптl.т в Консультативно1{у
uентрi провOдиться пiдгрутiаllll{ та iндItвiдуаrьно.

3,4- Органiзацjя пс}Iхолого-педаl"огiчноi долоrtоги батъкал,t або особаь,l. якi iх
зап,тiнюють, буцутться на ocHoBi iнтеграцiт дiяльностi спецiа"тiстiв Консультацiйного
цеFiтру: вихова,гелiв, практичного психолога, учитепя--тс)гопеда. сестри меди.rноi старшоi.
в{,{хователя-ý{етс}диста. iHcTplKTopa з фiзкчтьтl.ри (та iнших за_ц}LiенItх фахiвчiв за
гlотребою).

З,5, Консупьтування батькiв або осiб. якi Тх заrtiнюють. ý{оже прOвOдtrтись од}tиýl
або декiлькоý{а спецiа-тiстаrrlt одночасно.

Кiлькiсть спецiалiстiв. зал)чеЕих
КонсультатI{вно]uу центрi, вI.Iзнача€ться

{ясел-садка) JrГt 1 00 <Гармонiяl>.

З.б. !лЯ здiрiсттеннЯ дiяльностi КонсультатpIвного центру розроблясться та ведеться
настчтtна _]oKvr tентацi я :

- я{}рнfuт ресотрацiТ зверЕенъ;
- пjIaH та графiк роботrr Консультативного центрУ, затверд),t(ений дирекТОРО;\{ днз,

ttepiBHlrKoпt навчального закладу.
- аналiз роботlr з;l piK.

3.7. Безшосереднс керiвниrrтво Консультат}Iвнt{м центро]ч здiйснюсться
керiвпшкО;vr дошкiльного ýавчального закладу (ясел-садк:r) j\tI00 <<Гармонiя>.

. Hi1 громадських засадах до роботи в
керiвникол.т .f ошкiльного liавчальвого :JакдriдY


