Étkezéssel kapcsolatos információk!

1) Ebéd megrendelése osztályonként megrendelőlapon történik. Egyértelműen kitöltve, a
megjelölt határidőig kell leadni.
Új étkezők a megrendelőlapra feliratkozhatnak. Csak akkor kell jelentkezniük személyesen,
ha jogosultak valamilyen étkezési kedvezményre.
Étkezési kedvezmények:









50 %-os az étkezési kedvezmény, a három vagy több gyermeket nevelő családoknál.
(Iskolalátogatási igazolások, vagy bankszámla kivonat bemutatása szükséges!)
50%-os az étkezési kedvezmény, ha a család rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül. (Polgármesteri Hivatal által kiadott határozatot kell bemutatni)
50%-os az étkezési kedvezmény, a Pedagógiai Szakszolgálatok által kiadott
igazolásokra(SNI).
50%-os az étkezési kedvezmény, ha a tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos.
(Mellékelni kell az orvosi igazolást vagy a szakértői véleményt!)
Minden esetben ki kell tölteni és a szülőnek aláírni az „Igénylőlap kedvezményes
étkezéshez” nyomtatványt és a „Kiegészítő nyilatkozat”-ot.
Ingyenes étkezésre jogosult a tartósan nevelésbe vett tanuló.

(Mellékelni kell a határozatot!)

2) A megrendelt ebédeket a kijelölt befizetési napokon kell befizetni a gazdasági irodában.
A befizetési határidő betartása kötelező!!!
3) A megrendelt, vagy megrendelt és befizetett ebédek lemondása tárgynap előtt kettő nappal
lehetséges! Betegség esetén telefonon is történhet: 0670/684-8707
Lemondás esetén az ebédjegyeket vissza kell adni, mert csak így lehet jóváírni a következő
hónapban.
Térítési díjak:
240.

480.- Ft/nap tanuló (teljes ár)
– Ft/nap tanuló (50 %-os)

4) Igazolás kiadása, NEM lehetséges!
Kérem felhívni a tanulók figyelmét, hogy ebédjegyeiket ne hagyják otthon !!!
(Ne a tankönyvben, füzetben stb. tartsák, amit esetleg másnap nem kell hozni, hanem pl. a
bérletük mellett stb.)

Továbbá kérem felhívni a tanulók figyelmét, hogy a megrendelt, de el nem fogyasztott
ebédeket is ki kell fizetni!
Az indokolatlanul és notórius későn fizetők a következő hónapban nem rendelhetnek ebédet!
A szigorításra azért van szükség, mert minden nap sok tanuló kér igazolást, valamint sok a
későn fizető, nem tartják be a határidőket.
A menzával kapcsolatos bármely más problémát a tanulók a gazdasági irodában jelezzék!
Köszönöm a segítséget!
………………………..
Naárné Makk Antónia
Menzafelelős

