
Спасибі, "Ромашко!" 
 

Здається, зовсім недавно хвилювались і я, і моя маленька донька, ідучи 

вперше до дитячого садка. Заспокоювала назва "Ромашка". Нас дійсно зу-

стріли великі ромашки – по клумбі гуляли хвилі вітру, і ромашки схиляли 

свої голівки, вітаючись з нами. 

  

– Красиво як! – мовила донька. З тих пір непомітно проминули роки. І 

ось вона – випускниця, а разом з нею 27 хлопчиків і дівчаток.  

Що, згадається тобі, Надійко, і твоїм друзям через багате років? 

Просторий будинок із затишними кімнатами, великий зал, де вчила вас 

співати і танцювати Галина Оксентіївна? Чи перші уроки домоводства, які 

проводила Ганна Григорівна? Хлопці, мабуть, згадуватимуть більше 

спортивні змагання під керівництвом Віри Іванівни, чудове спортивне 

містечко на подвір’ї, "Веселі старти". 

Мабуть, запамятаєш ти і оте здивування і запитання до мене: 

— Мамо! А чи справжній той Дід Мороз, що дав мені подарунок? 

Зараз ти вже розумієш, хто приходить Дідом Морозом, і розкриваєш 

таємниці молодшому братику. А чотири роки тому?... Як змінилися діти! 

Скільки допомагають батькам у вихованні дітей дошкільні дитячі заклади. 

Це добре усвідомлюють батьки. Про це говориться і в останній постанові 

Ради Міністрів СРСР "Про дальше поліпшення суспільного дошкільного 

виховання і підготовки дітей до навчання в школі". Для дитячих закладів 

будуть розроблені нові програми, підручники. В сільській місцевості 

створюватимуться учбово-виховні заклади "школа – дитячий садок", значно 

збільшиться кіль-кість дитсадків в містах, в селах. Вже з 1-го липня 1984 

року встановлюються нові, більш високі норми харчування дітей в дитячих 

дошкільних установах. Зменшується розмір плати за утримання дітей в 

дитячих дошкільних закладах, в залежності від заробітної плати батьків. 

Поліпшуються умови роботи вихователів, медичних сестер. Значно змен-

шується їх робочий день і збільшуєтеся щорічна відпустка. 

Ми, батьки, віримо, що ці заходи будуть сприяти поліпшенню роботи 

всіх дошкільних дитячих закладів по всебічному розвитку дітей дошкільного 

віку і забезпечать належну підготовку їх до навчайння у школі. 

В Міжнародний День захисту дітей хочу від імені батьків подякувати 

всім працівникам дитячого комбінату № 12 "Ромашка" за турботу про наших 

дітей і побажати їм мирного неба, усміхнених дитячих облич, успіхів в 

усьому. 

До побаченая, "Ромашко"!  

  

 
 


