
ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ДИТЯЧОГО САДКА ГЛУБОКА-НАД-

ВЛТАВОЮ 

2 тур для дітей з України 

на 2022/2023 навчальний рік. 

 

 

Прийом дітей в новому 2022-2023 навчальному році 

відбуватиметься за адресою: Міський уряд Глубока-над-

Влтавою, вул. Масарика, 36. 

 

Дата прийому: 8 червня 2022 року 

Час реєстрації: 9.00 - 12.00 

 

1. Дитина реєструється за формою, яка заповнюється за місцем 

прийому із законним представником. 

 

2. Необхідні документи для прийому: 

- свідоцтво про народження дитини; 

- медична картка страхової компанії дитини; 

- дійсний паспорт законного представника; 

- Віза для перебування; 

- документ про завершення призначених щеплень дитини (якщо дитина 

хворіє тривалий час – вказати причини відсутності вакцинацій, батьки 

повинні надати докази здатності дитини відвідувати заклад дошкільної 

освіти); 

 - обов’язково повинно бути підтвердження про проживання в Глубоці-

над-Влтавою у вигляді заяви від орендодавця. 

 
 



Умови прийому до дитячого садка Глубока-над-Влтавою 

2 тур для дітей з України 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

Зарахування дитини до дитячого садка вирішується відповідно до § 165 абз. б) 

Закону 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу 

освіту (Закон про школу) зі змінами, директор дитячого садка. 

Відповідно до положень статті 34 Закону про освіту зі змінами, в останній рік перед 

початком обов’язкового навчання в школі, діти, що досягли п’ятирічного віку з 

постійним проживанням у Глубоці-над-Влтавою, мають бути зараховані до закладу 

дошкільної освіти. 

 

I. Дошкільна освіта зазвичай надається дітям від 3 років і до початку 

обов'язкового відвідування школи. 

 

II.  Відповідно до § 34 Закона про освіту із змінами та доповненнями, при 

наявності вільних місць у закладі дошкільної освіти рішення про прийом дітей 

молодшого віку приймає завідувач дитсадка за критеріями, які обговорюються із 

засновником школи. Дитина з вищим балом буде у пріоритеті. 

 

III. У разі домовленості (діти з однаковою датою народження) про зарахування 

дитини буде визначено шляхом жеребкування у присутності її законного опікуна. 

 

Порядковий  

номер                                    Критерії зарахування дітей                                             Бали 

  
1. Дитина, яка проживає в Глубоці-над-Влтавою     8 

2. Дитина (5 років), яка народилася до 31.08. 2017     10 

3. Дитина, яка народилася в період з 1.09. 2017 року по 31.08. 2018 року  6 

4. Дитина, яка народилася в період з 1.09. 2018 року по 31.08.2019 року  4 

 
Якщо бали однакові, завідувач садка враховуючи вік дитини вирішує, перевагу 

старшої дитини перед молодшою. 

 

 

 


