
 
 
 
 

 
 
 
 

АНКЕТА 
Шановні Батьки, просимо відповісти на запитання з метою якісного надання 

додаткових освітніх послуг нашим Клубом для Вас і дітей 

1 ПІБ дитини Дата народження 

2 ПІП мами дитини Номер тел-ну. 

3 ПІП тата дитини Номер тел-ну. 

4 Адреса проживання дитини 

5 Які особливості здоров’я дитини ми повинні знати, 
щоб освітній процес був для неї безпечним (алергічні реакції, 
вживання ліків, особливі стани організму та ін.) 

6 Як ласкаво називаєте дитину вдома? 

7 Здібності до яких видів занять дитячою діяльністю є у Вашої дитини 
(на Вашу думку) 

8 Якими видами дитячої діяльності дитина бажала б займатися 
і Ви її в цьому підтримали б 

9 Які заклади та заняття дитина відвідувала або, 
 якими  видами дитячої діяльності 
 займалися вдома індивідуально з мамою, педагогом… 

10 Чи дотримується дитина режиму дня? 

11 Кого в сім’ї слухається?  
Які риси характеру Вашої дитини? 

12 Хто ще крім батьків, бере участь у  вихованні дитини?  
Дитина росте у повній сім’ї?  

13 Якими іграшками полюбляє гратися Ваша дитина? 
У які ігри грає? 

14 Які навички самообслуговування  у дитини сформовані? 
На Вашу думку , їх достатньо для дитини такого віку? 

15 Чи боїться чогось ваша дитина? З чим це пов’язано? 

16 Які  методи у виховній роботі  ви використовуєте частіше за все (потрібне підкреслити) 
(ПОКАРАННЯ, ВИМОГЛИВІСТЬ,  ПЕРЕКОНАННЯ,  ЗАОХОЧЕННЯ)? 
 

17 Робота  яких спеціалістів зацікавила б Вас у нашому Клубі? 

18 Яку програму, напрямок, вид заняття чи спеціаліста Клубу  
Ви бажаєте відвідувати? 

19 Яких результатів Ви очікуєте від обраних занять? 

20 Звідки Ви дізналися про наш Клуб? 

21 П.І.П. особи (осіб), якій  (яким) Ви довіряєте забирати дитину після занять 
і ким вона (вони) Вам приходиться. З часом довірених осіб Ви можете змінювати. 

 

 
22 П.І.П. та підпис батьків: 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Правила відвідування занять в Ami Club 

1. Час перебування дитини в ігровій кімнаті передбачений Клубом складає 15 хвилин, перебування дітей в ігровій               
кімнаті під час проведення занять  не є можливим. За умови відсутності занять перебування в ігровій платне! 

2. Термін дії абонементу 30 днів з дати першого заняття з дитиною. 
3. Батьки (або особи, що їх замінюють) зобов’язані повідомити адміністрацію Клубу про відсутність дитини на занятті               

не менш ніж за 3 години до його початку (зателефонувавши, повідомленням sms або вайбер). У разі відсутності                 
такого повідомлення кошти за заняття не повертаються, заняття не відпрацьовується. 

4. Заняття може бути відпрацьованим у термін дії абонементу або за умови придбання наступного абонементу, якщо:               
вчасно було повідомлено про відсутність дитини на занятті. Дату, час, напрямок занять для відпрацювання потрібно               
з’ясувати у адміністратора. 

5. Продовжується дія абонементу у випадку хвороби дитини та вчасного повідомлення про її відсутність на кожному з                
пропущених занять. Батьки (або особи, що їх замінюють) повинні написати заяву про продовження абонементу. До               
заяви додати придбаний абонемент та медичну довідку, у якій вказано дати терміну неможливості дитини              
відвідувати дитячий колектив або займатися певним видом діяльності. 

6. Для комфорту дитини, рекомендується приходити за 5-10 хвилин до початку заняття. Прохання а заняття не               
запізнюватись. 

7. Супроводжуючі дитини, які беруть участь у занятті та дитина повинні бути одягнені у зручний одяг та змінне взуття                  
(змінне взуття власне або за потреби його може надати Клуб). 

8. Прохання не брати на заняття інрашки або інші сторонні предмети. 
9. Якщо ви маєте бажання сфотографувати вашу дитину під час заняття, або у Клубі, прохання робити це не                 

відволікаючі її увагу від заняття, та ставити #Амиклаб. 
10. До заняття не допускаються діти з підвищеною температурою тіла, із симптомами ОРВІ, розладами шлунку,              

висипами на шкірі та ін. Про які особливості здоров’я дитини вказувати в анкеті, повідомляти педагога вирішувати                
батькам (або особам, що їх замінюють). Вони несуть за це персональну відповідальність. 

11. Прохання реагувати на усне зауваження педагога дитині, яка своєю поведінкою заважає проводити заняття (кричить,              
ображає інших дітей, псує майно та ін). Якщо дитина не реагує на зауваження або реагує погіршенням своєї                 
поведінки, батькам запропонують її забрати із заняття та нададуть інформацію, рекомендації щодо подальшої             
роботи з дитиною в Ami Club. 

12. Батьки (або особи, що їх замінюють) мають особисто передавати дитину педагогу і забирати після заняття. Якщо                
дитина  відвідує Клуб без супроводу батьків, потрібно підписати відповідну заяву, і лишити її адміністратору. 

13. На території Ami Club батьки відповідають за поведінку дитини та її безпеку: до передачі дитини педагогу; після                 
передачі педагогом дитини батькам; у випадку присутності та участі батьків у занятті. 

14. Просимо слідкувати за особистою гігієною, охайністю дитини й помірно застосовувати парфуми та ароматичні             
засоби. 

15. Просимо з повагою ставитись до власних дітей та інших відвідувачів Клубу.  
16. Клуб не несе відповідальність за ювелірні вироби та речі принесені дитиною з собою. 
17. Клуб залишає за собою право протягом року змінити розміри вартості послуг, що надаються та розклад занять. 
18. Клуб залишає за собою право на односторонню зміну, доповнення цих Правил. 
19. Клуб не несе відповідальність за шкоду завдану здоров'ю або життю дитини у результаті протиправних дій третіх                

осіб. 
П.І.П. та підпис особи, яка ознайомила з правилами: 
П.І.П. батьків (або осіб, що їх замінюють): 

 


