Tisztelt Szülők!
A 2022/2023-as tanévre az étkeztetésről szóló tájékoztató az alábbiakban olvasható:
Étkezés igénylése:
A szülő minden esetben köteles kitölteni az étkezést igénylő lapot. Amennyiben kedvezményre
jogosult, az igazolást minden esetben mellékelni kell.
A kedvezményeket csak az alábbi esetekben tudjuk érvényesíteni:
- 50% 3 gyermek: A szülő által kitöltött, aláírt nyilatkozat.(honlapról letölthető, gazdasági
irodában kérhető).
- 50% Tartós beteg: Csak szakorvos által kiadott igazolás.
- 100% GYVK: csak érvényes gyermekvédelmi határozattal.
- Nevelt gyerek: nevelésbe vételi határozat.
A számlák kiállítása minden hónap 10.-én történik, a következő hónapra. Amennyiben a számla
nem kerül befizetésre, az étkezést következő hónaptól nem tudjuk biztosítani. Az aktuális fizetési
határidő a számla levélen megtalálható. Kérem a fizetési határidő betartását. Késedelmes fizetés
esetén a befizetésről szóló igazolást a portán lévő postaládába bedobni, vagy az alábbi e-mail címre
elküldeni szíveskedjenek. Hiányzás esetén lemondási lehetőség a következő naptól van,
amennyiben előtte nap reggel 9-ig jelzésre kerül. Az étkezési napok lemondását csak e-mailben
tudjuk elfogadni.

Tel: H-CS: 7.30-15.00
P: 7.30-13.00
0624-515480/101 06-20-513-7737
E-mail: birolaj.etkezesicsekk@gmail.com , enekes.gyorgyi@egomir.szszm.hu
Az étkezés lemondása a szülő kötelessége. A le nem mondott étkezési napokat a szülő köteles
kifizetni.
-Tízórai: 8.45-9.00
-Ebéd: Kizárólag az ebédlőben történő elfogyasztása:11:30-tól 14:00-ig.
-Uzsonna:15.30-15.45
-Csak az veheti igénybe az étkezést, akinek érvényes rendelése van az adott napra, és kártyával
rendelkezik. Vagy ennek hiányában a gazdasági ügyintéző által kiadott igazolással lehetséges.
-Az első ebédkártya ingyenes. Rongálódás, elvesztés esetén ennek pótlása 1200 Ft./db, melyet a
gazdasági ügyintézőnél igényelhetnek a szülők. Tanév végén, másik iskolába távozás esetén és
végleges lemondás esetén is kötelező a kártyák visszaszolgáltatása.
-A tálalókonyhára és az étkezőbe idegen étel bevitele nem engedélyezett. Ez alól kivételt képez
az a szakorvos által igazolt speciális étkezési igényű gyermek, akinek az étkezését a szülő biztosítja.
-Az ebédlőben elhelyezett hűtőben, és mikrohullámú sütőben csak a diétás ebéd tárolható, illetve
melegíthető névvel, dátummal ellátott zárt dobozban.
-Idegen étel elfogyasztásához a konyháról evőeszköz nem kérhető.
Tisztelettel: Énekes Györgyi
Gazdasági iroda

