Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetésről
A 2016/2017-es tanév iskolai étkeztetés rendje:
1. Az étkezést írásban kell igényelni a „Nyilatkozat iskolai gyermekétkeztetésről” c.
formanyomtatványon. A nyomtatvány leadása kétféleképp lehetséges:
- személyesen az Idősek Klubjában (2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 38.)
- e-mailen (szecsoetkezes@gmail.com). A nyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról.
Kedvezményre való jogosultság igazolásához határozat benyújtása szükséges. A nyilatkozatokat 2016.
augusztus 1. naptól 19. napig, munkanapokon 800 – 1200-ig szíveskedjenek leadni.
2. A térítési díj fizetésére továbbra is kétféle lehetőséget biztosítunk:
 csekken történő fizetés (a csekken feltüntetett határidő betartásával, de legkésőbb minden hónap 10.
napjáig)
 átutalás (legkésőbb minden hónap 10. napjáig)
A befizetésről szóló igazolást minden esetben bemutatni szíveskedjenek az adott hónap 25. napjáig. A
bemutatásra az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
- személyesen az Idősek Klubjában (2251 Tápiószecső, Dózsa György u. 38.)
- e-mailben szecsoetkezes@gmail.com címen
Abban az estben, ha a bemutatás nem történik meg, akkor az érintett szülő felszólítást kap, és a gyermek
a következő hónaptól csak akkor étkezhet, ha a szülő a hátralékot rendezi.
3. Normatív kedvezmény igénybe vételére (ingyenes étkezés) jogosult:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló,
- nevelésbe vett tanuló.
Az étkezési kedvezményre való jogosultság igazolása a határozatok benyújtásával történik. Az ingyenes
étkezésre jogosító határozat (RGYVK) lejáratának időpontját a szülőnek kötelessége figyelni!
Amennyiben nem gondoskodik a kedvezmény folyamatosságáról, a gyermek étkeztetése fizetőssé válik!
Ameddig a nyilatkozathoz a normatív kedvezményre, önkormányzati étkezési támogatásra jogosító
dokumentumok nem kerülnek csatolásra, addig a gyermek csak teljes áron étkezhet.
4. Az étkezés lemondása és visszajelentése:
Az étkezés lemondását (betegség, kirándulás, egyéb indok) Petrovics Anitánál lehet jelezni az alábbiak szerint:
 másnapra történő lemondás: előző nap 11:00-ig telefonon,
 egyéb esetben csak a jelzés időpontjától számított második naptól tudjuk figyelembe venni a lemondást.
A visszajelentés is ugyanígy működik, vagyis mindig csak jelzés után tudunk újból ebédet rendelni. Az
étkezés ismételt rendelését kérjük előző nap 11:00-ig telefonon jelezni.
HA A GYERMEK INGYENESEN ÉTKEZIK, AKKOR IS KELL A LEMONDÁST ÉS A
VISSZAJELENTÉST JELEZNI!!!
Elérhetőségek:

telefon:
e-mail:

06-29/447-327
szecsoetkezes@gmail.com

Minden hónapban az adott havi étkezést kell befizetni, a lemondott étkezés jóváírása a következő hónapban
történik.
Az étkezési forma változtatása hónap közben nem lehetséges, a változást a következő hónap első napjától tudjuk
figyelembe venni. Minden változtatáskor, lemondáskor új nyomtatvány kitöltése szükséges.
Tanuló étkezést nem módosíthat, mondhat le, illetve igényelhet.
A KÉSŐN, VAGY EGYÁLTALÁN NEM JELZETT LEMONDÁSSAL JÁRÓ ANYAGI FELELŐSSÉG
KIZÁRÓLAG A SZÜLŐT TERHELI!
Tápiószecső, 2016. június 01.

Az iskolai gyermek étkeztetés térítési díjának összege:
háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):
kétszeri étkezés (tízórai és ebéd):
egyszeri étkezés (csak ebéd):

506,- Ft
422,- Ft
327,- Ft

Az önkormányzat által biztosított étkezési kedvezmények:
- Három-, vagy több gyermekes családban élő 50%-ot fizet.
- Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 50%-ot fizet.
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő alsó- és felső tagozatos gyermek ingyenes
étkező, azaz a szülőnek nem kell fizetnie.
- Nevelésbe vett gyermek ingyenes étkező, azaz a szülőnek nem kell fizetnie.
………………………………………………………………………………………………………………....

Nyilatkozat iskolai gyermekétkeztetésről
Gyermek neve: …………………………………………………………

Osztály: ………………………

Szül. hely, idő: ……………………………………………………………………………………………...
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………..
Szülő (kapcsolattartó) neve: ………………………………………………………....……………………...
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………..
Kérjük, nyilatkozzon, hogy milyen ellátást kér gyermeke számára!
(A megfelelő szövegrészt kérjük, „x”-szel jelölje.)
Háromszori étkezést kérünk. (tízórai, ebéd, uzsonna).
Kétszeri étkezést kérünk. (tízórai, ebéd).
Egyszeri étkezést kérünk. (csak ebéd).
Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy milyen kedvezményre jogosult a gyermek!
(A megfelelő szövegrészt kérjük, „x”-szel jelölje, valamint a kedvezményre való jogosultság igazolásához
határozat, illetve három-, vagy több gyermekes család esetén nyilatkozat benyújtása szükséges.)
Három-, vagy több gyermekes családban élünk.
Gyermekem tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülünk.
Nevelésbe vett gyermek.
Nem jogosult a gyermek kedvezményre.
Az étkezést ............ év ........................... hó ............ naptól igénylem.
Az étkezéssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem.

………………………………………………
Szülő aláírása

