                                                Шановні батьки! 
    Просимо відповісти на запитання анкети і тим самим допомогти визначити можливі шляхи поліпшення якості харчування Вашої дитини у дошкільному навчальному закладі. 
Відповіді на запитання позначте знаком «+», «V» або обведіть 

1. Скільки років Вашій дитині? ___________________
2. Як часто Ви ознайомлюєтеся з денним меню у дошкільному навчальному закладі?
� Щодня
� Інколи
� Ніколи
3. Чи задоволені Ви якістю харчування дитини у дошкільному навчальному закладі?
� Так
� Не завжди
� Ні
4. Якщо Вас не задовольняє якість харчування дитини у дошкільному навчальному закладі, то чим саме Ви не задоволені? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Чи звертається до Вас дитина з проханням приготувати страву, яку вона куштувала у дитсадку? Якщо так, то яку саме?
� Так. ______________________________________________________________________
� Інколи. ___________________________________________________________________
� Ні
6. Які страви, приготовані у дошкільному навчальному закладі, Ваша дитина полюбляє найбільше? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Які страви, приготовані вдома, Ваша дитина полюбляє найбільше? 
_____________________________________________________________________________
8. Якою була Ваша улюблена страва у дитсадку? Чи готуєте Ви її вдома? _______________
______________________________________________________________________________
9. Від яких страв Ваша дитина категорично відмовляється? ___________________________
______________________________________________________________________________
10. Чи є у Вашої дитини алергія на деякі продукти харчування?
� Немає
� Так, на такі продукти: ______________________________________________________
11. Чи потребує Ваша дитина дієтичного харчування за призначенням лікаря? Якщо так, то чи дотримуєтесь дієти вдома?
� Ні
� Так. ______________________________________________________________________
12. Чи знаєте Ви норми харчування у день, які відповідають віку Вашої дитини?
� Так
� Частково
� Потребую консультації
13. Чи знаєте Ви, яким має бути меню домашнього дитячого харчування? 
� Так
� Частково
� Потребую консультації
14. Як часто Ви відвідуєте зі своєю дитиною кафе, ресторани швидкого харчування?
� Щотижня
� Кілька разів на місяць
� Раз на місяць
� Кілька разів на рік
� Ніколи
15. Чи приділяєте Ви увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок у дитини?
� Так
� Ні
� Потребую консультації із цього питання
16. Зазначте Ваші пропозиції щодо поліпшення якості харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!

