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Tisztelt Szülők!
1. Normatív alapú kedvezményesen vagy ingyenesen étkezők:


normatív alapú étkezési kedvezményt a következő kritériumoknak megfelelő családok
vehetik igénybe:



*

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők

*

tartósan beteg gyermek

*

három, vagy több gyermekes család

csak abban az esetben veheti igénybe a tanuló a térítési díjkedvezményt, amennyiben a
WEB-lapunkról letölthető igénylőlapot kitöltötték és a hozzá szükséges igazolásokat
benyújtották. Az igazolásokat tanévenként szükséges benyújtani. Kérjük, hogy az első
befizetés előtt ezt már adják le a gazdasági irodában, vagy a titkárságon, hogy
rögzíthessen a rendszerben.



a kedvezmény csak azokra a napokra vonatkozik, amikor a tanuló a tanítási napon az
iskolában a tanítási órákon részt vett - betegség és egyéb távol maradás esetén nem
jogosult a térítésmentes/kedvezményes étkezésre, tehát az ebédet nem vihetik el



betegség vagy más ok miatt a tanuló nem veszi igénybe a gyermekétkezést, a szülő/más
törvényes képviselő/gondviselő köteles bejelenteni a gazdasági irodába.



az ingyenesen étkezők minden hónapban a befizetés időpontjában kötelesek írásban
megrendelni az étkezést – amennyiben a megjelölt napokon az étkezést nem rendeli meg,
úgy a következő hónapra nem tudjuk biztosítani gyermeke számára az ingyenes étkezést

2. A normatív kedvezményre nem jogosult, de étkezési térítési díjakhoz segélyek igénylők
– ugyancsak a WEB-lapunkról letölthető szükséges nyomtatványokat töltsék ki – ezek
leadási határideje: 2016. szeptember 05.
3. Felső tagozatos és gimnáziumi tanulók részére kiadott névre szóló étkezési jegyek
elvesztése / megrongálódás esetén nem áll módunk pótolni
Kérjük, szíveskedjenek a befizetések időpontját betartani – utólagos befizetésre nincs
lehetőség!
Englenderné Hock Ibolya
igazgató

