Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola
Iskolai étkezéssel kapcsolatos ügyintézés: Reményi-Marics Renáta – adminisztrátor
E-mail: taniroda.renata@kardosiskola.hu Telefon: 06-20-290-4500, 06-24 -466-905/118
Étkezés lemondása: 8-9 óra között történik. A felső tagozatos és középiskolás tanulóknak csak ebédet
tudunk biztosítani.
Az alsó tagozatos tanulók választhatnak a 3-szori, 2-szeri (tízórai + ebéd vagy ebéd + uzsonna) és 1-szeri
(csak ebéd) étkezés között.
Tisztelt Szülők!
A 2016-2017-es tanévben az előző tanévhez hasonlóan csak az a gyermek étkezhet, aki a havi étkezését a
tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig befizette az étkezést és a befizetést 25-éig igazolta.
Kérem Önöket, hogy 2016. május 20-áig az alábbi igénylőlap kitöltésével jelezzék, hogy 2016. szeptember,
október hónapban igénylik-e gyermekük számára az étkezést. Amennyiben kedvezményekre jogosultak,
akkor szíveskedjenek a kedvezmény típusát is megjelölni, és a kedvezmény igazolását mellékelni.
Kedvezményes étkezési típusok:
Ingyenes étkezésben részesülhet a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek, vagy a
gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermek (Igazolása: RGYV Határozat, vagy Bírósági Határozat)
50%-os kedvezményben részesülnek a három, vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei (Igazolás:
Szülő által kitöltött nyilatkozat), a tartósan beteg gyermek, (Igazolás: Orvosi igazolás), az SNI-s gyermek
(Igazolás: Határozat).
Az étkezési csekkek kiadása: Étkezési hónapot megelőző hónap 10. napjáig, befizetési határidő az étkezési
hónapot megelőző hónap 20. napjáig, a befizetés igazolása az étkezési hónapot megelőző hónap 25. napjáig
történik.
Az igazolás a csekk bemutatásával, illetve az átutalás igazolásával lehetséges. Amennyiben a befizetés
igazolása az étkezési hónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig nem történik meg, a gyermek étkezési
kártyája inaktívvá válik az igazolást követő 2. munkanapig.
A gyermek hiányzása esetén 2 napos átfutási idővel tudjuk a lemondást érvényesíteni és a lemondott
étkezések levonása 2 hónapos átfutási idővel jelennek meg a számlán.
A kedvezményes étkezőknek is le kell mondani hiányzás esetén az étkezést.
Amennyiben az étkezési igényen módosítani szeretnének, vagy az étkezést le szeretnék mondani, azt az
étkezési hónapot megelőző hónap 3. napjáig írásban szíveskedjenek megtenni.
Az első étkezési kártya ingyenes, elvesztése, vagy megrongálódása esetén új kártya igénylése írásban, 1000
Ft-os pótlási díj befizetésével történik. Ennek beszerzéséig a gazdasági irodán ideiglenes pótkártya
igényelhető. Ha a gyermek, otthon felejtette a kártyáját, akkor a gazdasági irodán kell igazolást kérnie az
étkezés megkezdése előtt.
Az étlap az iskola honlapján, illetve a főbejáratnál megtekinthető.
Szigetszentmiklós, 2017.
Reményi-Marics Renáta
adminisztrátor

Kérem a második oldalt kinyomtatni és kitöltve leadni!

Étkezési igény a 2016-2017-es tanévre a Kardos István Általános és Közgazdasági
Szakközépiskolába
Tanuló neve: ______________________________________________________
Osztálya: _______________
Tanuló lakcíme: ____________________________________________________
Bruttó ár

Kedvezményes
(50%-os) bruttó ár

Tízórai

112,- Ft

56,- Ft

Ebéd

355,- Ft

177,50 Ft

Uzsonna

112,- Ft

56,- Ft

Szeptember

Október

A felső tagozatos és középiskolás tanulóknak csak ebédet tudunk biztosítani.
Az alsó tagozatos tanulók választhatnak a 3-szori, 2-szeri (tízórai + ebéd vagy ebéd + uzsonna) és 1-szeri
(csak ebéd) étkezés között.

Igényelt étkezés (A megfelelő helyre X-et szíveskedjenek írni.)
Kedvezményes étkezés típusa (A megfelelő betűjelet szíveskedjenek bekarikázni.)
Ingyenes étkezés:
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás
b) nevelésbe vétel
50%-os kedvezmény:
c) 3 vagy több gyermeket nevelő család
d) tartós betegség
e) SNI-s gyermek
A kedvezményes étkezés érvényességi ideje:
_______________________________________________________
Leadási határidő: 2016. május 20. az ebédlő melletti gazdasági irodában.
Kelt: Szigetszentmiklós, 2016. ____________________
………………………………………….

Szülő aláírása

