ЗАКЛАД ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ДЖЕРЕЛО»
Анкета «МОЯ ДИТИНА»
( для батьків які відправляють дитину до дитячого літнього табору відпочинку
1. П.І.П. дитини ____________________________________________________________
2. Дата народження _________________________________________________________
3. Домашня адреса __________________________________________________________
4. П.І.П. батьків або законних представників: ____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Усі можливі телефони на час перебування дитини у таборі (мама, тато, бабуся,
дідусь): _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Інформація про те, кому можна передати дитину після відпочинку у таборі, окрім
батьків та законних представників:___________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Школа, клас: ______________________________________________________________
8. Чи від’їздила Ваша дитина раніше до таборів раніше (в т.ч. – зарубіжні), скільки
разів, починаючи з якого віку: _______________________________________________
9. Які додаткові клуби, спортивні секції відвідує:__________________________________
__________________________________________________________________________
10. Захоплення: ______________________________________________________________
11. Де зазвичай проводить літо: _________________________________________________
12. Чи легко йде на контакт (так, ні)?
а) з дорослими _________________________
б) з дітьми _________________________
13. Як адаптується в нових умовах? (потрібне – підкреслити)
а) нормально; б) не завжди; в) залежить від _____________________________________
14. Риси характеру:
а) позитивні __________________________________________________________________
б) негативні __________________________________________________________________
в) звички ____________________________________________________________________
15. Лідер чи підпадає під авторитет інших? _______________________________________
16. Як реагує на критику? ______________________________________________________
17. Здатність до самообслуговування (по 12-бальній шкалі) _________________________
18. Самостійність (по 12-бальній шкалі) __________________________________________
19. Ставлення до кишенькових грошей (чи може контролювати свої витрати) __________
__________________________________________________________________________
20. Здоров’я:
а) є хронічні захворювання? __________________________________________________
б) алергія? _________________________________________________________________

в) часто хворіє? на що скаржиться? _____________________________________________
г) були переломи, струси мозку, операції? коли? __________________________________
____________________________________________________________________________
д) з якими хворобами потрапляла до лікарні? коли?________________________________
____________________________________________________________________________
е) необхідність дієти: _________________________________________________________
ж) схильність до простудних захворювань: _______________________________________
з) специфічні неінфекційні захворювання і перша допомога при них: _________________
____________________________________________________________________________
і) як переносить перебування на сонці? __________________________________________
к) як переносить дорогу у транспорті? ___________________________________________
л) чи страждає на: лунатизм, енурез, депресію ____________________________________
21. Фізичний стан:
а) чи вміє плавати?___________________________________________________________
б) чи боїться висоти, темноти і т.п.?_____________________________________________
в) як швидко втомлюється?____________________________________________________
г) зір (носить окуляри?)_______________________________________________________
д) Ваша дитина – «сова» чи «жайворонок»?______________________________________
22. Індивідуальні особливості:___________________________________________________
23. Побажання батьків (на що слід звернути особливу увагу)_________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
24. Соціальний статус дитини:
а) дитина-сирота ______________________________________________________________
б) дитина позбавленого батьківського піклування __________________________________
в) дитина – інвалід ____________________________________________________________
г) дитина, потерпіла від наслідків Чорнобильської катастрофи _______________________
д) дитина з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї _________________________________
е) дитина особи визнаної УБД __________________________________________________
є) дитина з тимчасово окупованої території _______________________________________
ж) дитина працівників аграрної сфери ____________________________________________
25. Чи є особливі побажання щодо харчування?____________________________________
26. Яким чином ви дізналися про табір?___________________________________________

Дата: __________________________

Підпис: __________________________________

