
Директорові БДЮТ «Дивоцвіт» 

Лук’янюк Н.В. 

________________________________ 
 (ПІБ батьків) 

_______________________________________ 
 
_______________________________________

 

ЗАЯВА 

Прошу зарахувати в гурток ________________________________________________________ 

мою дитину (ПІБ) ________________________________________________________________ 

Число, місяць, рік народження _______________________________, що відвідує  

(навчається) дошкільний заклад ___________________________________________________ 

школу (гімназію, ліцей) ________________________________________ клас ______________ 

Додатково повідомляю: 

Мати (ПІБ) ______________________________________________________________________ 

Контактний телефон ______________________________________________________________ 

Батько (ПІБ) ____________________________________________________________________ 

Контактний телефон ______________________________________________________________ 

Домашня адреса: _________________________________________________________________ 

Опікун (ПІБ) ____________________________________________________________________ 

Контактний телефон______________________________________________________________ 

Соціальний статус дитини (потрібне підкреслити): сирота; соціальна сирота; позбавлена 
батьківського піклування; яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, чиї 
батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах; діти 
військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників 
правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків. 
Соціальний статус сім’ї: багатодітна, малозабезпечена, неповна. 

До заяви додаю: 

1. Копію свідоцтва про народження дитини. 

2. Оригінал медичної  довідки  встановленого  зразка (для хореограф. та турист. гуртків) 

3. Копію посвідчення щодо соціального статусу дитини. 

4. Копію документів, що підтверджують соціальний статус сім’ї.  

Підписанням цієї Заяви надаю згоду на обробку та використання персональних даних 
моєї дитини БДЮТ «Дивоцвіт» виключно з метою та в межах виконання ним вимог 
законодавства України в галузі позашкільної освіти. 
Беру на себе відповідальність за життя, здоров’я та безпечне пересування моєї дитини до 
БДЮТ «Дивоцвіт» і назад додому. 
 
«___»_____________________ 2016 р.              ________________________________________ 

                                                                                                                                                              підпис 

 

 



ВИТЯГ  

з Правил внутрішнього розпорядку 
Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

 
6.4. Зарахування вихованців до гуртків БДЮТ «Дивоцвіт» проводиться протягом 

навчального року за письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють при наявності 
вільних місць. Зарахування до гуртків хореографічного, туристичного напрямів відбувається 
за наявністю довідки медичного закладу про відсутність протипоказань щодо занять у 
зазначених гуртках. Батьки забезпечують дитину необхідним  матеріалом для занять (папір, 
тканина, муз. інструменти тощо), формою і відповідним взуттям для занять хореографією, 
туризмом.  

6.5. Комплектування груп гуртків проводиться у вересні місяці. 
6.11. Вихованці БДЮТ «Дивоцвіт» зобов’язані: 

- виконувати графік навчально-виховного процесу та вимоги навчального плану; 
- відвідувати заняття згідно з розкладом, своєчасно інформувати керівника гуртка в разі 
неможливості відвідувати заняття; 
- виконувати Правила внутрішнього розпорядку в БДЮТ «Дивоцвіт»; 
- оволодівати знаннями та практичними навичками з обраного напряму навчання; 
- брати участь в позаурочних заходах різних рівнів; 
- дотримуватися правил поведінки у приміщеннях та на території закладу, не заважати 
проведенню інших занять; 
- мати охайний вигляд, чемно ставитись до працівників закладу, вітатися з ними; 
- дбайливо і бережливо ставитися до обладнання, приладів та іншого майна, яке належить 
закладу; 
- дбати про підвищення авторитету БДЮТ «Дивоцвіт». 

6.12. Про відсутність дитини на занятті з різних причин повідомляти керівника гуртка. 
У разі відсутності вихованця на заняттях без поважних причин протягом 1-2 місяців, він 
може бути відрахований з гуртка за погодженням з батьками або особами, які їх замінюють. 

6.13. За високі досягнення в навчанні та активну участь у житті закладу для 
вихованців встановлюються такі заохочення:  
нагородження грамотами та дипломами, цінними подарунками, безкоштовними квитками на 
культурно-масові заходи, оздоровленням та інші.  

6.14. Належну чистоту та порядок у навчальних приміщеннях підтримують керівники 
гуртків, вихованці, технічний персонал. За належний порядок в навчальному приміщенні під 
час проведення занять відповідає керівник гуртка. 

6.15. Знаходження батьків вихованців у навчальних приміщеннях забороняється. Вхід 
батьків вихованців дошкільного віку відбувається за перепустками. Під час занять батьки 
чекають дитину у холі або за межами закладу. Присутність батьків під час занять 
відбувається в особливих випадках з дозволу адміністрації закладу.  

6.16. В приміщеннях закладу забороняється: 
- приводити на заняття хворих дітей; 
- голосно розмовляти в коридорах під час занять; 
- перебувати в верхньому одязі на заняттях; 
- їздити на роликових ковзанах, самокатах по коридорах закладу; 
- перебування батьків в закладі та на території в стані алкогольного та наркотичного   
  сп’яніння та паління на території закладу; 
 

 
 
З правилами для батьків ознайомлена (ий) 
 
«___»__________________ 2016 р.                                     _______________________________ 
                                                                                                                                  (підпис) 

 
                                                                                                     

 


