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ПОРЯДОК АДАПТАЦІЙНОЇ ГРУПИ (AS) 

 

Для українських дітей 

 

Загальна інформація: 

 

 

• час роботи АС: 7:30 — 15:30 год. 

 

• Приїзд дітей не раніше 7:30, не пізніше 8:00. 

 

• Припинення діяльності АС о 15:30 год. — діти йдуть додому самостійно або 

у супроводі законних представників. 

 

• під час шкільних канікул, державних свят та вихідних не працює АС 

 

• у разі травми дитини під час діяльності АС керівники груп телефонують до 

законного представника, який з дитиною проходить огляд у лікаря. 

 

• Керівники адаптаційної групи щодня ведуть облік прибуття та виходу дітей. 

 

• у разі виявлення у дитини ознак респіраторного або іншого захворювання, 

що виключає перебування в АС, дитина в цей день не буде допущена до 

групи. 

 

 

Права та обов'язки дітей: 

 

 

• Під час входу в будівлю діти в АС роздягаються і переводяться в талони, які 

вони приносять. 

 

• на час діяльності АС дитина не може самовільно залишати цю групу, це 

можливо тільки за попередньою письмовою домовленістю з керівниками 

групи. 

 

• у разі тривалої невиправданої відсутності дитина може бути виключена з АС 

і замінена іншим адептом. 

 



• Діти під час перебування в АС не повинні навмисно знищувати меблі, 

обладнання, ігри, іграшки тощо, інакше вони можуть бути виключені з АС. 

 

• Мобільний телефон діти можуть використовувати лише після затвердження 

та узгодження з керівниками груп 

 

• Дітям заборонено використовувати мобільний телефон або інші подібні 

пристрої для запису діяльності в AS. 

 

• Дітям заборонено пропагувати в школі расизм, ксенофобію, фашизм, класову 

ненависть та інші ідеології, спрямовані проти людства. 

 

• Дітям забороняється виконувати будь-які маніпуляції з електрообладнанням 

та приладами в приміщенні школи, поводитися так, щоб вони не завдавали 

собі або іншим травм. 

 

• Діти мають право користуватися закладами, школами, посібниками, 

підручниками, пов'язаними з діяльністю АС, керуючись настановами 

керівників груп або інших уповноважених осіб. 

 

• в AS учні не приносять жодних іграшок, грошей, цінних речей та речей, що 

загрожують здоров'ю та життю, не пов'язаних з діяльністю AS або не 

обговорюються заздалегідь з керівниками групи, заявивши, що в разі 

порушення їм не належить відшкодування втрачених предметів з AS. 

 

• При недотриманні принципів взаємної поваги та норм пристойності дитина 

може бути виключена з АС. 

 

 

 

Права та обов'язки законних представників: 

 

 

• Керівник групи вимагатиме від законного представника підтвердження 

причини відсутності дитини в АС, якщо законний представник має 

інформацію про те, що вона не буде відвідувати дитину тривалий або 

постійний час, він зобов'язаний негайно повідомити про це керівника групи. 

 

• законний представник забезпечить, щоб діти приходили до АС вчасно, 

здорові та належним чином одягнені 

 

• На прохання керівників груп, або керівництва школи, законні представники 

зобов'язані брати участь в обговоренні серйозних питань, пов'язаних з 

поведінкою та діяльністю дитини в АС. 

 



• Якщо законні представники неодноразово не відвідують школу, дитина може 

бути виключена з АС. 

 

• Законні представники зобов'язані повідомити керівників груп і шкіл про 

зміну компетентності, труднощі зі здоров'ям дитини або інші серйозні 

факти, які можуть вплинути на дії АС, вимагаємо від законних 

представників наявності дитини в АС за будь-яких обставин. 

 

• законні представники мають право отримувати інформацію про поведінку та 

діяльність своїх дітей в АС через керівників груп. 


