
Результати моніторингу 

якості і безпечності харчування  

в Бочечківському навчально-виховному комплексі  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»  

Бочечківської сільської ради  

Конотопського району Сумської області,  

який відбувався з 10.01.2022 по 15.012022 року. 

 

Анкета для батьків з питань харчування вихованців ДНЗ  

В анкетуванні взяло участь 16 батьків  

  

1. Зазначте групу у якій виховується Ваша дитина  

                           Старша група «Ромашка» 

2.    Чи влаштовує Вас харчування дитини в дошкільному закладі? 

а) так -100%                                                           б) ні - 0% 

3.    Оцініть, будь ласка, як організовано харчування в закладі: 

а) відмінно – 18%           б) добре – 82%       в) задовільно – 0%       

4.    Чи цікавитеся Ви щоденним меню в їдальні? 

а) так - 56%     б) ні -  6%       в) іноді –38% 

5.    Чи обговорюються питання якості харчування дітей під час батьківських 

зборів адміністрацією,вихователями в   дошкільному закладі? 

а) так –94%           б) ні –0%           в) важко відповісти – 64% 

6.Чи вважаєте харчування в ДНЗ  якісним і безпечним? 

а) так -  100%           б) ні – 0%              

7.    Чи харчується Ваша дитина в дошкільному закладі із задоволенням? 

а) так –94%     б) ні –0%     в) важко відповісти –6%  

8.    Чи завжди Ваша дитина з'їдає свою порцію в їдальні? 

а) так -50%    б) ні –12%      в) важко відповісти  - 38%   

9.    Яка із страв, запропонованих в асортименті їдальні, подобається Вашій 

дитині найбільше? (підкресліть варіант або впишіть власний) 

Чахохбілі з куркою 

Фрикадельки м’ясні 

Пюре горохове 

Каша пшоняна з фруктами 

Курячі нагетси 

Рис «Паелья» 

Запіканка сирна із сметаною 

Ікра бурякова 

Вінігрет 

Пудинг сирно-яблучний 

всі страви  

інше (впишіть) 

__________________________________________________________________ 

 10. Хто, на Вашу думку, повинен здійснювати контроль за організацією 

харчування в дошкільному  закладі? 

а) департамент освіти – 44% 



б) адміністрація навчального закладу 6% 

в) батьківська громада – 0% 

г) контроль повинен здійснюється спільно адміністрацією і батьками –50% 

11. Вкажіть, будь ласка, Ваші пропозиції та побажання щодо організації 

харчування в  Бочечківському НВК: 

 

 

12. Чи згодні Ви із тим, що у дитячому меню обмежили кількість солі, цукру та 

жирів тваринного походження? 

а) так-68%                                              б) ні-32%  

13. Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо зменшення норм споживання хліба та 

картоплі? 

а) так-62%                                             б) ні-38% 

14. Їжа стала різноманітною? 

а) так-100%                                             б) ні-0% 

15. Чи згодні Ви із тим, що меню розроблене із сезонним чергуванням страв? 

а) так-94%                                             б) ні-6% 

16. Чи згодні Ви із твердженням дієтологів, що овочі, фрукти, злаки, бобові, 

горіхи, насіння, яйця, м’ясо птиці, молоко, кисло - молочні продукти – це, те що 

корисно впливає на здоров’я дітей?  

а) так-94%                                             б) ні-6% 

17. Чи підтримуєте Ви пропозицію включити в меню відомі світові страви? 

а) так -32%                                            б) ні-68% 

18. Чи підтримуєте Ви пропозицію додати в меню традиційні українські 

страви? 

а) так-100                                             б) ні)-0% 

19. Чи імпонує вам те, що вживання овочів та фруктів буде під час кожного 

прийому їжі? 

а) так-100%                                             б) ні-0% 

20. Чи згодні ви з тим, що правильне харчування розвиває культуру 

харчування? 

а) так-100%                                              б) ні-0% 

21. Чи ознайомлені Ви зі збірником рецептур страв для харчування дітей 

шкільного віку Євгена Клопотенка? 

а) так -50%                                             б) ні-50% 

22. Яким би ви хотіли бачити харчування в закладі? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 


