Tisztelt Szülők/ Gondviselők!
A 2020/2021. tanévre vonatkozó iskolai étkeztetés eljárásrendje az alábbiakban olvasható.
Az étkezés igénylésének feltétele:
A 2020/2021. tanévben is minden szülőnek/gondviselőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a 328/2011.
(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével a normatív támogatási feltétel
fennállásáról.
A nyilatkozathoz a szakértői vélemény kivételével le kell adni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozatot, illetve a nevelésbe vételről, utógondozói ellátásról szóló nyilatkozatot: 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
9. számú melléklete.
Normatív 50% támogatás igényelhető

Normatív 100% támogatás igényelhető





 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az
általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló (vagy ilyen
életkorú 17+2 év) gyermek után
 Nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban
részesül

Sajátos nevelési igényű
Tartós beteg
3 vagy több gyerekes családban élő tanuló esetén

Az étkezést a normatív 100% támogatásban részesülő „ingyenesen” étkezők esetében is minden hónapban írásban,
a megrendelő kitöltésével MEG KELL RENDELNI.
A kitöltött nyomtatványt a befizetés napján lehet leadni.
Diétás étkezési igény esetén kérnénk az 1 évnél nem régebbi szakorvosi papír megküldését.

Hiányzás esetén az étkezést le kell mondani! Az „ingyenesen” étkezőknek is!
A le nem mondott étkezések után az iskola normatíva támogatást nem kap, így ezen adagok térítési díja az iskola
költségvetését terheli.

Lemondás: a salkahazi.info@gmail.com e-mail címen, vagy a 414-0123 telefonszámon.
A 9.00 óráig megérkezett lemondások jóváírása másnaptól él.

Amennyiben az étkezést nem fizetik be, az ingyenes étkezést nem rendelik meg, ÉTKEZÉST
biztosítani NEM ÁLL MÓDUNKBAN!!!!
Megkérjük Önöket, hogy a sorban állás elkerülése, illetve a járványügyi helyzetből adódó megelőzés
érdekében az étkeztetési díjat lehetőség szerint átutalással, készpénzes fizetés esetén borítékban
történő beküldéssel rendezzék.
Az átutalásos igényt e-mail-ben kell jelezni. A jelzés alapján minden hónapban megküldjük a számlát az Önök által
megadott e-mail címre, s az összeget Önöknek 8 napon belül át kell utalni a számlán feltüntetett számlaszámra. A
közleményben fel kell tüntetni a tanuló nevét, a számla sorszámát!

FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK
0% normatív támogatás esetén

50% normatív támogatás esetén

Ebéd

491 Ft

246 Ft

2x-i (RE; EU)

575 Ft

288 Ft

3x-i (REU)

659 Ft

330 Ft

Étkezés befizetési időpontok a 2020/2021. tanévben
Befizetés a megjelölt napon
szülőknek: 7:30 – 9:00 valamint 14:00 – 15:30 között
Befizetési időszak

Befizetés

2020. október

2020. szeptember 22.

Pótbefizetés
CSAK 7:30 – 9:00 óra
között
2020. szeptember 29.

2020. november

2020. október 13.

2020. október 20.

2020. december

2020. november 17.

2020. november 24.

2021. január

2020. december 15.

2020. december 22.

2021. február

2021. január 19.

2021. január 26.

2021. március

2021. február 16.

2021. február 23.

2021. április

2021. március 23.

2021. március 30.

2021. május

2021. április 20.

2021. április 27.

2021. június

2021. május 18.

2021. május 25.

Kérjük a befizetési időpontok betartását!

