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РСЬКА MICьKA РАДА
PI,AIиEHT освIти

вул. Велика Берлиlчi 7, пп. Жlитоми;l, 10014 , тел. 47,03-!)4,

E-mail: код €lРПОУ 0214323:5

с, в. lJ.. JoJl }ф 99J
на N9 вiд

1. Провести вiдповiдну з батьками а саме::

з метою забезпечення
дошкiльноi освiти щодо
р,еформуванням харчування

- щодо змiн у вартос
таких змiн;

З метою формування

родинах вихованцiв,

Керiвнику закладу дошкiльноI освiти

iнформованостi батькiв вихованцiв закладiв
процесiв, якi вiдбуваютьс:l у зв'язку з

закладах дошкiльноТ освiти, ]эекомендуемо :

харчування дiтей та причино що призвели до

н?гол,осити на
залгIежностi вi;ц

- особливу увагу
категорiй, умови
надання пiльг.

рнути на змiни, що стосуються пiльгових
ння гtiльг та документи, якj с пiдставою для

2. Проаналiзувати узаг.Llrь eHi результати анкетування e,aTbKiB щодо змiн

в Нормах харчування й в закладах дошкiльноi осtriти (додаються).
a
J. ок: ]здорового Tl1 кориснсго харчування в

розуллiння батьками

2022 piK 70l30ob
(грн.)

BiKoBi
групи/рокиГру,пи/роки

пiдви-щення рiвня

2021 piK 70l30oh
(грн.)

BapTicTb батыси бкrджеlг BapTicTb батьки бюджет

Яrсельнi з0,50 21,,з5 9,15 1-4 рокu 36,20 25,з4 10,86

(|adoBi 45,90 з2,|з |з,77 4 - б(7)
poKiB

55,55 :i8,88 |6,67

(|анаmорнi 58,00 58,0 Санаmорнi 80,38 0 80,38



важливостi

освiти,

розробки гtам'

проведення
створення

освiти.

Перший заступник
департаменту

них
чити

ире

HHl

IIросвl,гни

ктабу в, ння консчль
J

iB,

та корисне

ЩСlМ3 Та В ЗаКЛаДi

цiй ::а рекомендацiй,
мацiйних куточкiв,
ня> на сайтi закладу

Св jiтлана ]{о ]]ТУНЕНКо

Тсlнковид
4,|-0з-99



узагальненi
батькiв щодо

JIьта,ти анкетування
iH в Нормах харчування

дiтей в за дошкiльноi освiти

кладах дошкiльноi освiти.
iB (ruo становить 40Уо вiд спискового складу та

8!)Уо вiд показника серелньоi Ki вiдвiдування дiтьми ЗДО)

харчування на ь, якi вiд,повiдають BiKy Вашоi дитини?
,64о/"

Час,тково... ... 30%
,6о/о

Потребую консультаuii. . .

2.I{и вi.цомо Вам щось rrpo HoBi Норми дiтей в закладi дошкiлыrоТ освiти?

Анкетування було провелено в 45

У aHKeTyBaHHi взяло участь 4500 (

3. -Як ви вiдноситесь до зменшення н в денному pauioHi дитини!'

4. Як Byt вiдноситесь до зменшення

5. Як ви вiдноситесь до збiльшення н

6. Як Bll вiдноситесь до зменшення

рачiонi, дитини?

7, Як ви вiдноситесь до збiльшення

8. Як ви вiдноситесь до зменшення

56о/о

.30%
l4o/o

в деннс)му рачiонi дитпни?
509/о

З5,|iО/о

|4,t|ц

в денному pauioHi дитини?
97о/о

|о,ь

2''/"

в денному

.з7'/.
50,6чlо
|2,49/"

в денному pauioHi дитиtlz?
88%
6"/.
,5"h

в денному pauioHi дитини?

в денному рачiонi дитиllи?
79о/о

l0"/o

80%
|2о/"

8.2ь

|1о/о



на де]якi

..40о^

..60'/,

.......;...,..l29b
:pycoBi, велика кiлькiсть rцукрiв, банан

| закладу про наявнiсть алергii у дитини на


