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Результати опитування учнів 8-11 класів щодо якості
харчування в гімназії
В опитуванні взяли участь 130 гімназистів, серед яких 41% - восьмикласники, 20% дев’ятикласники, 19% - десятикласники.
- 21,5% опитаних постійно харчується, 40,8% переважно харчується, 33,8% іноді
харчується в гімназії.
- 65,4% опитаних харчується і в їдальні, і в буфеті, 12,3% - лише в їдальні, 22,3% лише в буфеті.
На питання: «Чи є харчування, яке пропонує їдальня, смачним та корисним?»:
- 91,5% опитаних дали ствердну відповідь (64,6% вважає, що їжа в їдальні, як
правило, смачна та корисна, 26,9% відповіло, що їжа завжди смачна та корисна).
- 86,8% учнів пільгових категорій, харчування для яких організовано за бюджетні
кошти вважає їжу, запропоновану в їдальні, корисною (34,2% - їжа корисна,
52,6% - їжа швидше корисна).
- 33,1% опитаних задоволені, 46,2% швидше задоволені асортиментом страв,
який пропонує їдальня у щоденному меню вільного вибору.
На питання: «Що саме Ви б хотіли змінити в асортименті страв, які пропонує їдальня?
(Пам'ятаймо про корисність їжі!)»:
- 44 гімназисти відповіли, що їх все влаштовує,
- 15 учнів попросили збільшити асортимент салатів, 6 – більше фруктів, 3 –
частіше готувати сирники. Правда, деякі учні хотіли б піцу, грецький салат і
«Цезар», лазанью, тістечка і десерти, а також побільше картоплі!
- 39,5% учнів, які харчуються за державні кошти (пільгові категорії), повністю
задоволені 31,6% - швидше задоволені, 18,4% - швидше не задоволені
запропонованим для них меню.
Щодо асортименту буфетної продукції, то 52,3% опитаних учнів задоволені нею, 33,1%
не зовсім задоволені, 10% здебільшого не задоволені.
Чистоту їдальні та буфету гімназисти оцінюють на достатньому рівні.
На питання: «Чи встигаєте ви поїсти під час виділеної для цього перерви?»:
- 9,2% опитаних учнів відповіли, що встигають,
- 49,2% - здебільшого встигають,
- 28,5% - здебільшого не встигають,
- 13,1% - не встигають.

Результати опитування працівників гімназії
щодо якості харчування
В опитуванні взяли участь 43 працівники (65%).
Більше половини респондентів (56%) систематично харчується у гімназії.
53,5 % опитаних харчується і в їдальні, і в буфеті, 27,9% - у їдальні, 11,6% - у буфеті.
Працівники, які не харчуються у гімназії, назвали такі причинами цього: дорого (3
відповіді), приношу їжу з дому (2 відповіді), не встигаю (1), маю мало уроків (1), на
дієті/здорове харчування (2), недостатньо свіжих овочів (1).
На питання, чи є харчування, яке пропонує їдальня, смачним та корисним, 88,3%
опитаних дали позитивну відповідь. Жоден респондент не назвав їжу несмачною і
некорисною.
На питання: «Що саме Ви б хотіли змінити в асортименті страв, які пропонує їдальня?»:
- працівники гімназії виявили бажання збільшити асортимент салатів (8),
- рибних страв (7), більше фруктів (6) та овочів (8).
Щодо чистоти приміщень, то більшість опитаних визнали їх чистими.
Побажання щодо організації харчування:
- продовжити час роботи їдальні,
- додати окремий термінал для розрахунку картками,
- діти повинні дотримуватися графіку харчування,
- збільшити асортимент буфетної продукції,
- зробити порції більшими для працівників,
- організувати шведський стіл,
- поставити кавоапарат тощо.

Результати опитування батьків щодо якості
харчування
194 батьки взяли участь в опитуванні, 80,4 % з яких – батьки учнів 5-8 класів.
41,2% опитаних батьків зазначили, що їхні діти постійно харчуються в гімназії, 30,4% переважно харчуються, лише 3,1% вказали, що їхні діти ніколи не харчуються у закладі
освіти.
На питання про причини того, що дитина не харчується в їдальні, отримано такі
відповіді:
- не встигає на перерві, великі черги (11 відповідей),
- бере їжу з собою (4),
- харчові вподобання дитини (3),
- не подобається меню (2),
- не смачно (2),
- трохи дорого як для дитячої порції (1).
96,7% батьків, які взяли участь в опитуванні, задоволені харчуванням у гімназії (34,3%
повністю задоволені, 62,4% - переважно задоволені).
Корисним асортимент їдальні вважають 96% батьків, які взяли участь в анкетуванні
(36% відповіли, що їжа корисна, 60,2% - вважають їжу швидше корисною), і лише 2
респонденти (1,1%) назвали їжу некорисною.
Асортиментом буфетної продукції задоволені 82,6% батьків (46,8% поставили за
чотирибальною шкалою оцінку «4», 35,8% - «3»).
Серед недоліків організації харчування в гімназії батьки назвали:
- режим харчування (короткотривалі перерви, що не дають можливості для
прийому їжі) - 61,8%;
- відсутність у меню свіжих овочів і фруктів - 25,5%;
- асортимент їдальні - 20,6%;
- висока вартість - 17,6%.
Серед ідей щодо покращення організації харчування в гімназії найчастіше батьки
називали:
- збільшення часу для прийому їжі та організації харчування так, щоб зменшити
черги (замовляти наперед страви з щоденного меню, збільшити роздатковий
простір, обладнати ще один термінал для безготівкового розрахунку (більше 40
відповідей);
- збільшити кількість фруктів у меню (8);
- розширити асортимент буфету (4)

На питання «Що, на вашу думку, слід покращити в облаштуванні приміщень для
харчування?» найбільш поширеними відповідями були:
- усе влаштовує, нічого не треба міняти (18 відповідей)
- збільшити площу/кількість посадкових місць (17)
- облаштувати новими меблями (12)
- зменшити черги, оптимізувати графік харчування (11)
- збільшити роздатковий простір (к-сть кас/віконечок для видачі їжі) (4)
- встановити ще один термінал для розрахунку в їдальні, а не тільки в буфеті для
зменшення черги (2)
- не бачив/ла, важко сказати (7)
- замінити витяжку/вентиляцію (4)
- косметичний ремонт (3).

Анкета для учнів 8-11 класів, щодо якості
харчування
Шановні учні 8-11 класів!
Адміністрація Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка проводить це
опитування для того, щоб зрозуміти, наскільки Ви задоволені якістю харчування у
закладі.
Ми прагнемо створювати якісні умови здорового харчування, тому ваші відповіді є
важливими для нас.
Анкетування є анонімним, ваші відповіді будуть узагальнені та допоможуть нам для
створення якісних умов харчування
*Обов’язкове поле

1.

У якому класі Ви навчаєтесь? *
Виберіть лише один варіант.
8
9
10
11

2.

Чи часто Ви харчуєтесь у гімназії? *
Виберіть лише один варіант.
так, завжди
переважно так
іноді
ні, ніколи

3.

Якщо Ви не харчуєтесь у закладі освіти, то назвіть, будь ласка, причини

4.

Ви харчуєтесь у їдальні чи буфеті? *
Виберіть лише один варіант.
у їдальні
у буфеті
і в їдальні, і в буфеті

5.

Чи є харчування, яке пропонує їдальня, смачним та корисним? *
Виберіть лише один варіант.
так, їжа в їдальні завжди смачна та корисна
як правило, їжа в їдальні смачна та корисна
їжа часто несмачна і некорисна
ні, їжа несмачна і некорисна

6.

Якщо Ви належите до пільгових категорій і харчується у їдальні за
бюджетний кошт, оцініть, будь ласка, наскільки корисною є їжа,
запропонована у меню
Виберіть лише один варіант.
корисна
швидше корисна
швидше некорисна
некорисна

7.

Чи задовольняє Вас асортимент страв, який пропонує їдальня у щоденному
меню вільного вибору? *
Виберіть лише один варіант.
задовольняє
швидше задовольняє
швидше не задовольняє
не задовольняє

8.

Що саме Ви б хотіли змінити в асортименті страв, які пропонує їдальня?
(Пам'ятаймо про корисність їжі!) *

9.

Якщо Ви належите до пільгових категорій і харчується у їдальні за
бюджетний кошт, чи задовольняє Вас запропоноване меню?
Виберіть лише один варіант.
так, задовольняє
швидше задовольняє
швидше не задовольняє
не задовольняє

10.

Якщо Ви належите до пільгових категорій і харчується у їдальні за
бюджетний кошт, напишіть свої побажання до щоденного меню

11.

Наскільки Вас задовольняє асортимент буфету? *
Виберіть лише один варіант.
задовольняє
не зовсім задовольняє
здебільшого не задовольняє
зовсім не задовольняє

12.

Як Ви оціните за чотирибальною шкалою (1 - дуже погано...... 4 - відмінно) *
У кожному рядку виберіть лише один варіант.
1

2

3

4

чистота їдальні
чистота буфету

13.

Чи встигаєте ви поїсти під час виділеної для цього перерви? *
Виберіть лише один варіант.
так, завжди встигаю
здебільшого встигаю
здебільшого не встигаю
не встигаю

14.

Якщо маєте побажання щодо організації харчування, то поділіться ними з
нами *

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Анкета для працівників гімназії щодо якості
харчування в закладі освіти
Шановні працівники!
Адміністрація Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка проводить це
опитування для того, щоб зрозуміти, наскільки Ви задоволені якістю харчування у
закладі освіти.
Ми прагнемо створювати якісні умови здорового харчування, тому ваші відповіді є
важливими для нас.
Анкетування є анонімним, ваші відповіді будуть узагальнені та допоможуть нам для
створення якісних умов харчування!
*Обов’язкове поле

1.

Ви харчуєтесь в гімназії? *
Виберіть лише один варіант.
так, завжди
досить часто
рідко
ні, не харчуюсь

2.

Якщо Ви не харчуєтесь у закладі освіти, то назвіть, будь ласка, причини *

Розділ без назви

3.

Ви харчуєтесь у їдальні чи буфеті? *
Виберіть лише один варіант.
у їдальні
у буфеті
і в їдальні, і в буфеті
не стосується

4.

Чи є харчування, яке пропонує їдальня, смачним та корисним? *
Виберіть лише один варіант.
так, їжа в їдальні завжди смачна та корисна
як правило, їжа в їдальні смачна та корисна
їжа часто несмачна і некорисна
ні, їжа несмачна і некорисна
Не стосується

5.

Чи задовольняє Вас асортимент страв, який пропонує їдальня у щоденному
меню вільного вибору? *
Виберіть лише один варіант.
задовольняє
швидше задовольняє
швидше не задовольняє
не задовольняє
не стосується

6.

Що саме Ви б хотіли змінити в асортименті страв, які пропонує їдальня?
(Пам'ятаймо про корисність їжі!) *

7.

Наскільки Вас задовольняє асортимент буфету? *
Виберіть лише один варіант.
задовольняє
не зовсім задовольняє
здебільшого не задовольняє
зовсім не задовольняє
не харчуюся в буфеті

8.

Як Ви оціните за чотирибальною шкалою (1 - дуже погано...... 4 - відмінно) *
У кожному рядку виберіть лише один варіант.
1

2

3

4

не можу оцінити

чистота їдальні
чистота буфету

9.

Якщо маєте побажання щодо організації харчування, то поділіться ними з
нами *

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Форми

Анкета для батьків щодо якості харчування у
гімназії
Шановні батьки!
Адміністрація Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка проводить це
опитування для того, щоб зрозуміти, наскільки Ви задоволені якістю харчування
ваших дітей у закладі освіти.
Ми прагнемо створювати якісні умови здорового харчування, тому ваші відповіді є
важливими для нас.
Анкетування є анонімним, ваші відповіді будуть узагальнені та допоможуть нам для
створення якісних умов харчування!
*Обов’язкове поле

1.

У якій паралелі навчається ваша дитина? *
Виберіть лише один варіант.
5
6
7
8
9
10
11

2.

Ваша дитина харчується у закладі освіти? *
Виберіть лише один варіант.
Так, завжди
Переважно так
Іноді
Ні, ніколи

3.

Якщо ваша дитина не харчується у закладі освіти, то вкажіть, будь ласка,
причини

4.

Ваша дитина харчується у їдальні чи буфеті, які функціонують у закладі
освіти?
Виберіть лише один варіант.
у буфеті
у їдальні
і в буфеті, і в їдальні

5.

Що, на вашу думку, слід покращити в облаштуванні приміщень для
харчування?

6.

Наскільки асортимент, який пропонує їдальня, на вашу думку, є корисним
(здоровим)
Виберіть лише один варіант.
їжа корисна
їжа швидше корисна
їжа швидше некорисна
їжа некорисна

7.

Якщо ваша дитина належить до пільгових категорій і харчується у їдальні за
бюджетний кошт, оцініть, будь ласка, наскільки корисною є їжа,
запропонована у меню
Виберіть лише один варіант.
корисна
швидше корисна
швидше некорисна
некорисна

8.

Наскільки ваша дитина задоволена асортиментом буфету? (1 - не
задоволена.... 4 - задоволена)
Виберіть лише один варіант.
1

9.

2

3

4

Якщо Ви не задоволені організацією харчування в закладі освіти, то вкажіть,
що саме є причиною (можна обрати кілька варіантів)
Виберіть усе, що підходить.
асортимент буфету (відсутність фаст-фуду, газованих напоїв, які так любить моя
дитина)
страви приготовлені несмачно
висока вартість
режим харчування (короткотривалі перерви, що не дають можливості для
прийому їжі)
відсутність у меню свіжих овочів та фруктів
у дитини особливі харчові потреби, а заклад освіти це не враховує
харчування, яке пропонує їдальня закладу освіти, не є здоровим
асортимент їдальні
Інше:

10.

Якщо маєте ідеї щодо покращення організації харчування в закладі освіти,
то просимо поділитися ними з нами *

11.

Якщо Ваша дитина харчується у закладі освіти, то наскільки ви задоволені
харчуванням?
Виберіть лише один варіант.
Повністю задоволений/задоволена
Переважно задоволений/задоволена
Переважно незадоволений/незадоволена
Повністю незадоволений/незадоволена

Компанія Google не створювала цей вміст і не підтримує його.

Форми

