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Шкільне харчування
Реєстрація на шкільне харчування може бути 
регулярною або нерегулярною (наприклад, один обід 
на тиждень) і може здійснюватися в будь-який час року.

Щоб полегшити пристосування малюків до школи, 
багато батьків чекають кілька тижнів або місяців, 
перш ніж малюк регулярно відвідуватиме школьний 
ресторан.

Діти дитячого садка отримують приладдя до столу, 
пристосуване до їхнього віку та за допомогою 
наглядового персоналу (міська влада, аніматори, 
працівники ресторану).

Час Їжи – це навчальний час, і щоб познайомити дітей 
зі смаком, їм презентують усі страви і запрошують їх 
скуштувати.

Склад однієї страви:
. Закуска
. Страва з білками (м’ясо, риба, яйце, сир...)
Супровід (овочіь, макарони або каша)
. Молочні продукти
. Десерт
. Хліб

Можливі три реєстрації :
- Класичне меню
- Меню без м’яса 
- Змішана реєстрація на рік: ваша дитина 
споживатиме за днями та на ваш вибір або 
класичне меню, або меню без м’яса. Це передбачає 
заповнення календаря вибору меню кожні 6 тижнів. 
У разі відсутності повернення календаря подається 
класичне меню.

У вашої дитини харчова 
алергія?
Батьків запрошують якнайшвидше після педагогічного 
обліку в школі заявити про себе шкільному лікарю. 
Діти які боліють аліментарною алергію, повинні зробити 
особливе уточнення. Ось чому батьки повинні спочатку 

підписати індивідуальний договір, який дозволяє їм 
обслуговуватися у шкільній їдальні з наданим родиною 
запакованим ланчем. Усі деталі уточнює шкільний лікар.

Умови виробництва
Їжа готується постачальником послуг ELIOR на 
центральній кухні високої екологічної якості міста Ліон, 
розташованої в Рільє-ла-Пап: приблизно 28 000 страв 
на день готуються для 129 шкільних ресторанів.

Завдяки своєму овочевому магазину вона може 
приготувати свіжі овочі як на закуску, так і як гарнір. 
Доставка їжі до шкіл здійснюється щодня холодним 
зв’язком. Страви розігріваються працівниками 
громадського харчування, а потім подаються керуючим 
персоналом.

Онлайн меню
Знайдіть меню тижня онлайн на сайті Міста «Що ми 
їмо? » (le site internet de la Ville « Qu’est-ce qu’on 
mange ? »)

Замовлення або скасування 
харчування
Ви можете додати або скасувати харчування - зміна 
має бути внесена принаймні за 2 попередні навчальні 
дні.

Якість і збалансованість меню
Комітет з меню, що об’єднує постачальника послуг, дієтологів 
міста та постачальника послуг, а також представників 
виборних батьків, обговорює та перевіряє запропоновані 
меню, куштує нові рецепти.
Оцінка їжі вимірюється щодня в кожному ресторані за 
допомогою комп’ютерного інструменту дослідження 
задоволеності.
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Шкільний час –  
питання національної освіти 
Для найменших (3-6 років), заняття у дитячому садку 
спеціально направлені на емоційний, соціальний, 
сенсорний, моторний та розумовий розвиток дитини.
Педагогіка у дитячому садку адаптована відповідно 
віку дітей, задля їх поступовій підготовці  до навчання 
у початковій школі( відповідно наказу Міністерства 
Національної освіти).

У дитячому садку 5 напрямків навчання:
•  широке користування мовою та іншх способів 

спілкування,
•  фізична активність – як діяти, виразити себе і 
розуміти інших
•  художня діяльність – як діяти, виразити себе і 
розуміти інших
•  створення перших елементів для організації власного 
мислення, дослідження світу

Коронавірус (COVID-19)
Місто Ліон суворо виконує рекомендації органів 
охорони здоров’я та держави по санітарним заходам, 

Шкільний тиждень вашої дитини забезпечується Міністерством Національної 
освіти, мерією міста Ліону та його асоціаціями.
Розклад вашої дитини :

Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П’ятниця



Позашкільний час 
організований мерією міста 
Ліон.
Міські працівники займаються з дітьми у різний 
позашкільний час:

- ранкова зустріч перед заняттями,

- обідня перерва, а яку входить перебування у шкільній 
їдальні та заняття, адаптовані до віку дитини;

- розважальні та освітні гуртки у кінці дня, після занять 
і щосереди зранку.

Така організація допомагає добре піклуватись про 
дітей і якісно займатись з ними.

Деякі нагадування
• освіта для дітей віку 3 роки є обов’язковою (Закон 
« Про школу довіри», оприлюднений у Офіційному 
журналі 28 липня 2019р.)

• Для зарахування дитини до школи, вакцинування 
проти 11 захворювань є обов’язковим (Закон про 
фінансування соціального забезпечення від 30 грудня 
2017 р., набув чинності з 1 січня 2018 г.). Перелік даних 
захворювань: дифтерія, стовбняк, поліомієліт, коклюш, 
гепатит В, кір, свинка, краснуха, захворювання викликані 
менінгококом, пневмококом і гемофільною паличкою В 
(бактерії, що викликають пневмоніт и менінгіт).

День вашої дитини
Працівники Національної освіти і міста готові надати 
відповіді на ваші питання.
Для найменших, початок дитячого садка повинен бути з 
врахуванням їх ритму та благополуччя у новій щоденній 
організацї їх дитячого життя.
На користь дитини, не залишайте її на весь 
позанавчальний час ( особливо стосується дитячого 
садка), щоб не нав’язувати дитині занадто довгий день. 
Обговоріть дане питання з директором школи, під час 
запису вашої дитини до неї, a також з директором з 
анімації.

Момент переміщення 
У школі приділяється соблива увага при переміщенні 
вашої дитини від одного виду діяльності до іншого.

Батьки також приймають 
участь у цих переміщеннях:
У дитячому садку (3-6р.) батьки супроводжують свою 
дитину до дверей її класу. Вони також мають змогу 
залишитись з дитиною на деякий час для легшої 
адаптації. Таким чином, цей момент являє собою 
перехід від світу сім’ї до світу школи.  В залежності 
з ситуацією безпеки (у випадку посиленого плану 
охорони), а також з епідемією коронавірусного 
захворювання, правила відвідування школи батьками 
можуть бути змінені і адаптовані згідно конфігурації 
приміщення. В любому випадку, батьки передають 
свою дитину працівнику освітнього колективу.

Детальну інформацію можна отримати у директора 
навчального закладу.

У початковій школі (6-11 р.) батьки супроводжують 
дитину до шкільних воріт.

Опівдні, після групи продовженого дня, аніматори 
передають дітей батькам біля шкільних воріт.

прибирання та дезинфекції шкільного обладнання та 
приміщень. Ці санітарні міри можуть бути змінені в 
залежності від розвитку епідемії. Буль ласка, будьте 
обачні і дотримуймтесь санітарних правел, адаптованих 
для віку вашої дитини.   Це може бути: регулярне миття 
рук, використання одноразових серветок(носовичків), 
тощо. 
Правила приводу та забору дітей зі школи, або садка 
також можуть змінюватись.



діти

працівники, 
що підпорядковуються 
Міністерству 
Національної освіти 

працівники 
партнерських 
асоціацій

працівники, 
що підпорядковуються 
мерії Ліону

батьки учнів

Шкільні ролі

Працівники у підпорядкуванні 
Міністерства Національної освіти – 
педагогічний склад

Вчитель початкових класів – вчитель,що викладає усі 
предмети у початковій школі.

Директор школи виконує адміністративні і педагогічні 
обов’язки і представляє заклад освіти муніципалітетам 
та батькам учнів. Він об’єднює вчителів навколо 
шкільного проєкту. У той самий час, вім має змогу 
викладати у класі не повний робочий день, або може 
бути повністю звільнений від своїх викладацьких 
обов’язків. Він очолює шкільну раду.

Працівники, що підпорядковуються 
мерії міста Ліон

Охоронець забезпечує безпеку будівель й сприяє 
утриманню примішень. Він зустрічає  і направляє 
відвідувачів.

Завідуючий шкільним харчуванням (RRS) відповідає за 
належну роботу шкільної їдальні (організацію обідніх 
змін, приготування і роздачі страв з дотриманням 
правил харчової гігієни). Він співпрацює з директором 
по анімації, щоб обідня перерва була так само 
пізнавальна, розслабляюча, весела і дружня.

Помічник шкільного харчування (ARS) слідкує за 
роботою їдальні і допомагає завідуючому шкільного 
харчування (RRS) у виконанні його обов’язків.
Директор по анимації (DAL) відповідає за організанію 
позашкільного часу. Він координує усіх співробітників, 
які працюють з дітьми під час позашкільних занять.
Він є гарантом освітнього проєкту. Він тісно співпрацює 
з різними аніматорами школи.

Аніматор працює у рамках освітнього проєкту для 
позакласного дозвілля, під відповідальнсть директора 
по анімації (DAL). Його основний обов’язок полягає у 
роботі із дітьми. Він пропонує їм різновид занять, при 
цьому забезпечуючи їх фізичну і емоційну безпеку, 
відповідно до нормативних вимог.

Спеціальний гість (у напрямку спорту чи культури) 
надає нове вміння чи знання, для того, щоб 
різноманітнити зміст запропонованих дітям програм. 
Він проводить спеціальне заняття з дітьми(у напрямку 
культури,спорту або книг) у тісній співпраці з вчителями 
чи аніматорами.

Місцевий референт по сучасній освіті (RCP) 
забезпечує безперервність та послідовність навчання, 
організовує і сприяє зв’язку із сім’ями, керує 
матеріальними і освітніми сторонами ранішнього 
прийому (Accueil du matin), а також допомогою по 
виконанню домашнього завдання після уроків (temps 
d’Après la Classe) для двох останніх класів початкової 
школи (CM1 / CM2). Він також слідкує за безпекою 
позакласного часу.
У залежності від школи, його роль може виконуватися 
директорами шкіл і\або директовами по анімації.



Партнерство з асоціаціями
Місто співпрацює з асоціаціями суспільної освіти, 
що керують позашкільними закладами: соціальними 
центрами, молодіжними та культурними центрами, 
дитячими центрами та аналогічними асоціаціями

Батьківський комітет
Батьківський комітет може входити до федерації 
батьків або бути автономним (тобто не входити до 
федерації). Він робить свій внесок у життя  школи і 
просуває точку зору сімей у шкільній раді і під час 
місцевих консультацій. 

Няня (ATSEM):
Няня слідкує за дітьми у дитячому садку, допомагає 
вихователям у догляді за дітьми дошкільного віку 
і в організації навчальних занять. Няня слідкує за 
дітьми до, під час, та після їжі, а також прибирає 
класи дитячого садка, та приміщення загального 
користування.

Цей персонал займає центральне місце у освітньому 
колективі дитячого садка. У дитячих садках Ліону є 
одна няня (ATSEM) на клас. Вона займається вашими 
дітьми з молодшої по старшу групу дитячого садка. 
По бажанню, няні також можуть приймати участь у 
позашкільному дозвіллі.

Медично-соціальна команда міста:

Медично-соціальну підтримку дітей молодшої 
і середньої груп дитячого садка надає Служба 
охорони матері і дитини (PMI) метрополю Ліону.
Медичну та соціальну підтримку дітям старшої 
групи дитячого садка надають шкільні медично-
соціальні служби (лікарі, медсестри і соціальні 
працівники) міста Ліон.
У тісній співпраці з батьками, вони відповідають 
за забезпечення здоров’я і благополуччя дітей, 
сприяючи успіхам дітей у навчанні. Їх роль також 
полягає у попередженні небезпечних медичних 
та соціальних ситуацій, які можуть негативно 
вплинути на розвиток дітей.
До їхньої мети також входить просування 
здорового способу життя та сприяти у вихованні 
шанобливого ставлення до себе та оточуючих.

Зарахування дитини з особливими 

потребами

Деякі діти мають хронічні захворювання (алергія, астма, 
тощо), або з обмеженими можливостями і потребують 
спеціального догляду і умов. Для них можливо 
створити проєкт індивідуального прийому (PAI), 
задля полегшення їхнє повсякденне життя у школі і у 
позашкільний час. PAI складається шкільним лікарем, 
або лікарем PMI, школою і за узгодженням з сімєю. 
Звертаємо увагу, що лікар PMI підійде лише для 
молодшої, або середньої групи дитячого садка (як 
зазначено у рубриці Медично-соціальної команди 
міста) і у тому випадку, якщо мова йде про харчову 
алергію. 



Позакласний 
час

Дітям та родинам пропонується різноманітний вибір 
позашкільного догляду.

Прийом зранку
Цей догляд є безкоштовний. Ваших дітей зустрічають у 
школі з 7:50 до 8:20, в залежності від наявності вільних 
місць.

Прийшовши у зазначений проміжок часу, Ваша дитина 
завершить своє пробудження та  спокійно почне  
шкільне навчання.
Можлива реєстрація для щоденних занять та разових 
(наприклад, два рази на тиждень).

Для благополуччя дитини рекомендується не 
залишати дитину у школі на довгий період часу

Обідня перерва
Оголошений час для відпочинку - обідня перерва, яка 
називається полуденною перервою, триває 2 години 15 
хвилин з 12:00 до 14:15.

У цей час діти обідають у їдальні, граються у дворі та 
беруть участь у різноманітних спокійних заходах. Вони 
знаходяться під наглядом персоналу, який відповідає 
за їдалню, і аніматорів.
Мета перерви – дозволити дітям відновити навчання 
в другій половині дня в найкращих умовах: для 
найменших тиха година починається в кінці трапези.

Для дітей старшого віку в різних кімнатах 
пропонуються заняття: розглядання та читання книжок, 
або тихі майстер-класи.

Рахунок перерви розраховується відповідно до 
муніципального сімейного коєфіцієнта (QFM).

Прийом дозвілля – це час, визначений національними правилами 

Mолоді та Cпорту, щоб дозволити навчанню та розвитку дітей через 

дозвілля. Заходи служать підтримкою навчання в рамках глобального 

освітнього проекту.

Підготовка аніматорів спрямована на цю освітню мету, яка доповнює 

шкільні години. Цей спосіб навчання та розслаблення є типовим для 

того, що називається «народною освітою».



Вечірній позакласний прийом
Ці факультативні прийоми називаються дозвіллям. 
Діти приймаються ввечері у двох часових проміжках:

Після занять  З 16:45 до 17:30

Такі заняття після уроків дозволять дитині 
розслабитися та розбавити шкільне навчання за 
день ігровими заходами, які заохочують до усного 
висловлювання дітей дитячого закладу

Пізно ввечері З 17:30 до 18:30

Цей час веселих занять та позакласних майстер-класів 
(читання, ігри, спорт, фізичне пробудження тощо …)що 
має циклічне повторення, щоб діти могли брати участь 
у всіх майстер-класах, які пропонуються протягом року. 

Відвідування може бути регулярним цілий рік (з 
уточненням бажаних днів) або нерегулярним на основі 
календаря, який потрібно заповнювати кожні 6 тижнів.

   Засипання Повільний 
сон

Глибокий 
сон

Парадоксаль
ний сон

Mікро-
Пробу

дження

1 поїзд = 1 цикл сну

Близько 20 хвБлизько 90 хв

Тиха перерва
Полуденна перерва – бажаний час дозвілля.

Покращений нагляд, навчання персоналу та аналіз, ініційований в рамках навчального проєкту для 

кращого піклування про малечу, що пояснює проміжки переходу фаз сну і його тривалість.

Цей робочий підхід реалізовано спільно з Національною освітою і міською владою міста Ліон. 

Спільними зусиллями розроблено посібник на основі передової практики та рекомендаціями для 

професіоналів. У цьому посібнику пояснюється, серед іншого, як краще вкладати малюків спати, або 

створювати сеанси релаксації для «несплячих»  в дитячому садку.

Майстер-класи по середах  
З 8:30 до 12:00

У період даного часу, діти мають  розважальні та 
освітні заходи (3 години 30 хв) що сприяють у навчанні. 
Пропонуються тематичні екскурсії культура/спорт/
наука та цифрові/громадянські теми із конкретними 
видами діяльності розрахованими для кожного віку.

Дітей приймають у своїх школах або поблизу, в рамках 
прийому дозвілля під наглядом аніматорів та під 
керівництвом директора.

Також можуть бути організовані прогулянки на свіжому 
повітрі.

Майстеркласи по середах відкриті для всіх, при 
умові, що реєстрацію зроблено на рік, фінансовий 
внескок адаптований до доходу сім’ї. (розрахунок 
муніципального сімейного коефіцієнту).
Вони організовані Департаментом освіти міста Ліона 
та його асоціативними партнерами народної освіти.
Позакласний освітній проект розблений для 
конкретних заходів, адаптованих згідно віку дітей.
У розробці цієї розважальної програми беруть участь 
різноманітні муніципальні служби (Спорт, Культура...) 
та культурні заклади (музеї, бібліотеки, тощо).

Будь ласка, не соромтеся, та звертайтесь до  
директора послуг з будь-якими питаннями. Його 
контактні дані доступні на дошці повідомлень 
позакласної школи, у книзі зв’язків або їх можна 
запитати під час зустрічі з директором школи.



Партнерські асоціації
Різні типи асоціацій (соціальні центри, центри молоді 
та культури, центри дитинства та ін.) організовують 
та контролюють прийоми після уроків (вечір, обід і в 
середу вранці). Маючи досвід у сфері центрів дозвілля 
та народної освіти, вони є додатковим активом для 
організації та проведення якісних розважальних та 
освітніх заходів із визнаним ноу-хау. На ці об’єднання 
поширюються ті самі правила, що й на місто при 
організації цих прийомів.
Вони працюють у тісній співпраці та пропонують 
однакові ціни.

Вільний час та канікули
За підтримки міста Ліона багато асоціацій 
організовують дозвілля без проживання (ALSH) по 
середах після обіду та під час шкільних канікул у всіх 
районах Ліона для дітей від 3 років.

Ці об’єднання отримують фінансову та матеріально-
технічну підтримку міста з наданням приміщень 
у певних школах під час канікул. Реєстрація 
здійснюється безпосередньо в асоціаціях, а ціни 
встановлюються ними.

Контакти:
Список асоціацій на lyon.fr
Дізнайтеся про центри дозвілля monenfant.fr.пітні майстер-класи

Контакти:
Список асоціацій на lyon.fr
Дізнайтеся про центри дозвілля monenfant.fr.
 
У липні Департамент освіти пропонує дозвілля для 
дітей 3-5 років.
Ці семінари організовані спираючись на 4 освітніх осі:

- життя разом,
- фізична активність,
- контакт з природою,
- культурне відкриття.

Тут пропонуватимуть освітні, культурні та спортивні 
заходи на ключові теми, характерні для кожного 
прийому.

Ці майстер-класи також збагачуються сторонніми 
спікерами та програмуванням дуже різноманітних 
екскурсій (парки, музеї, океанаріум, ферми, печери, 
палац листоноші Шеваля, Кінь, лазання по деревах, 
замки, бібліотеки, лабіринти...) пропонуватимуть 
освітні, культурні та спортивні заходи на ключові теми, 
характерні для кожного запланованого заходу.

« Плануйте по Середах »
З 2019 року освітній проект міста Ліона отримав назву « Плануйте по Середах » 
(Plan Mercredi) за його позашкільну пропозицію
Майстер-класи середи: позашкільні гуртки, що знаходяться в школах, 
відповідають принципам  якості встановлені державою, що регулює план роботи 
середи:

-  Взаємодоповнюваність і виховна узгодженість різних часів дитини
-  Прийом усіх бажаючих
-  Ознайомлення з багатством навколишнього середовища
-  Розвиток якісної освітньої діяльності

Завдяки цій марці місто Ліон хоче посилити свою 
прихильність до захисту прав дітей і зробити Ліон 
дружнім до дітей, безпечним і повноцінним містом, 
зразковим з точки зору поваги до їхніх прав.
Тому Ліон має намір заохочувати їхню участь у 
місцевих проектах через дитячі районні ради. Мета: 
зробити дітей повноцінними громадянами.




