
 

Аналітичний звіт 

«Про підсумки анкетування усіх учасників освітнього 

процесу щодо організації харчування у  

ПШ «ПЕРВОЦВІТ» (2021-2022 н.р.)» 

У школі, наприкінці січня 2022року,  було проведено опитування щодо 

організації та якості  харчування. У ньому взяли участь 21 вчитель – 55% від 

загальної  кількості усіх педагогів;  145 учнів – 30% від загальної  кількості учнів; 

191 учасник батьківського анкетування – 40% від загальної кількості батьків. 

Харчування у ПШ «Первоцвіт» організовує ТзОВ «Замок Плюс». 

 Їдальня школи розміщена в пристосованому приміщенні, загальною 

площею 50,6 м кв. Харчоблок знаходиться окремо. У школі нема можливості 

перепланування, щоб поєднати ці два приміщення, тому процес харчування є 

трішки проблематичним. Як їдальня, так і харчоблок школи потребують 

капітальних ремонтів, нового технічного оснащення та сучасного підходу в 

організації харчування дітей початкової школи. Адже раціональне, здорове 

харчування позитивно впливає на фізичний розвиток, зміцнює імунну систему, 

сприяє нервово-психічному розвитку дітей. 

Цього року школа брала участь у громадському проєкті та виграла кошти 

для капітального ремонту їдальні. На даному етапі працюємо над дизайном та 

розробляємо ПКД нашого KIDS CAFÉ «Первоцвіт» 

За результатами анкетування, понад 70% дітей снідають перед тим, як йти 

до школи. Харчування учнів 1-их класів відбувається найшвидше, а саме, після 

першого уроку. Діти переважно не з’їдають порції, оскільки не голодні ще у цей 

час. Тому доцільно обговорити  зміни щодо графіку харчування учнів 1-их 

класів на наступний навчальний рік. 

Зі страв, які найбільше полюбляють діти це: 

1- картопля; 

2- макарони; 

3- страви з м’яса; 

4- супи; 

5- салати овочеві; 

6- каші; 

7- страви з риби. 

43,5% учнів вважають, що страви у шкільній їдальні приготовані смачно та 

42% батьків вважають, що харчування у школі організоване добре. 



Турбує відсоток дітей, які вважають страви несмачними, або не дуже 

смачними. Відповідно 8,8% та 29,3%. А також, кількість батьків, яким важко 

відповісти наскільки якісно організоване харчування у школі – 17,5%. 

Зовнішній вигляд страв діти оцінили так: 

подобається – 44,2% 

не подобаєтся – 32,7% 

Щодо якості обслуговування у шкільній їдальні, за десятибальною шкалою, 

ми отримали переважно 6, 7 та 8 балів. 

За 5-бальною шкалою, 47,6% вчителів поставили позначку біля 3. 

На запитанн: «Чи з’їдаєте Ви свою порцію?» - 55% дітей відповіли: «Лише 

те, що смакує», і тільки 8,2% - дали відповідь: «Так, з’їдаю усе». 

Як наслідок, діти рідко просять батьків приготувати улюблену страву, що 

куштували у їдальні. А саме, 77,8% дітей ніколи цього не роблять. За 

результатами спостереження класних керівників, 33,3% учням –переважно не 

подобається харчування; 47,6% - переважно подобається; 14,3% - подобається. 

Щодо організації харчування у Школі повного дня, можемо зробити 

висновки, що воно краще і якісніше. Харчування здійснюється за батьківські 

кошти. Діти переважно з’їдають усю порцію. 

Переважна більшість дітей нашої школи, понад 70%, отримують 

кишенькові гроші. Батьки знають, яку продукцію купують діти у шкільному 

буфеті. 

75% опитаних батьків ніколи не обговорювали питання якості харчування 

ані з класними керівниками, ані з адміністрацією школи. Батьки бажають бути 

ознайомленні зі щоденним меню (хоча меню постійно є при вході до школи, 

щодня оновлюється, та не всі батьки мають змогу з ним ознайомитися). 

Керуючись результатами опитування пропонуємо: 

КРОКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧУВАННЯ У 

 ПШ «ПЕРВОЦВІТ 

1. Обговорити результати анкетування на нараді при директорові (ЗДНВР, 

педагог-організатор, відповідальний за харчування, медична сестра, кухар, 

класні керівники). 

2. Організувати круглий стіл з батьківським активом школи та представником 

ТзОВ «Замок Плюс»  та обговорити шляхи покращення якості харчування. 

При можливості обговорити питання щодо внесення змін до шкільного 

меню. Оприлюднити шкільне меню на сайті школи.  



3. Запропонувати класним керівникам щодня робити фото щоденного меню та 

обідньої порції для кращого  ознайомлення батьків. Надсилати це  у вайбер 

групи. 

4. Відповідальним за харчування забезпечувати дієтичним харчуванням дітей, 

що такого потребують. 

5. Дбати про чистоту, зовнішій вигляд (подачу страв), оновлення посуду, 

забезпечення серветками, дотримання санітарно-гігієнічних норм (кухарям 

постійно працювати у рукавичках). 

6. Вилучити буфетну продукцію, що є шкідливою.  

7. Слідкувати і дбати про те, щоб їжа, яку отримують діти була не холодною, 

а теплою, смачною, естетично оформленою. 

8. Вчителям харчувати дітей згідно встановленого графіку. Не запізнюватися. 

Перед прийомом їжі слідкувати за тим, щоб учні мили та дезінфікували 

руки, культурно поводили себе в їдальні. Проводити бесіди про корисну їжу 

та важливість здорового харчування. 

9. Медичній сестрі школи та відповідальному за харчування щодня 

моніторити дотримання даних рішень. 

 

Адміністрація школи вже  звернулася до Асоціації 

виробників та імпортерів харчового обладнання AMIFE з 

проханням  проведення аудиту наявності й стану 

обладнання харчоблоку та розробки дизайн – проєкту 

його модернізації. 

 

Шановні учасники освітнього процесу, нам важлива 

Ваша думка та наша спільна взаємодія. Щиро 

дякуємо за відверті відповіді! Працюймо разом для 

вдосконалення якості харчування у 

 ПШ «ПЕРВОЦВІТ»! 

 

 


