Iskolai étkezéssel kapcsolatos tudnivalók
Lehetséges iskolai étkezés típusok:
-3-szori étkezés: tízórai+ebéd+uzsonna
-2-szeri étkezés: tízórai+ebéd vagy ebéd+uzsonna
-1-szeri étkezés: ebéd
A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekének milyen étkezést kér, és
arról, hogy készpénzben vagy átutalással fizeti a térítési díjat.
2019/2020-as tanévtől írásbeli nyilatkozattal módosítható az étkezés típusa
(csak következő hónaptól kezdődően, hónap közben nem), minden hónap 15-ig
leadott nyilatkozatok alapján.
Étkezési térítési díjak (2019. június 1-jén hatályos):
Étkezés típusa

teljes térítési díj (Ft/nap) 50 %-os térítési díj
(Ft/nap)

T+E+U

465

232,5

T+E

394

197

E+U

386

193

E

315

157,5

Kedvezményes étkezésre jogosító jogcímek:
- 100 %-os kedvezményre jogosult (azaz nem fizet térítési díjat):
a.) az érvényes rendszeres gyermekvédelmi határozattal rendelkező
szülő
b.) nevelésbe vett gyermek jogcímén
- 50 %-os kedvezményre jogosult:
a.) 3 vagy többgyermekes család (a legidősebb is 25 évesnél fiatalabb és
nappali tagozatos tanuló)
b.) tartós beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen (tartós beteg igazolás
bemutatása szükséges)
c.) Sajátos nevelési igény (SNI) esetén érvényes szakértői véleménnyel

A kedvezmények igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése szükséges, mely
letölthető az iskola honlapjáról is.
Speciális étrend
Speciális étrendet kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet kérelmezni. A
dietetikus írásbeli visszaigazolása alapján biztosítható a speciális étrend. Diétás
étkezés igénybevétele kizárólag a konyha által visszaigazolt orvosi igazolás
ellenében lehetséges
Étkezés lemondása
Hiányzás estén aznapi étkezést nem lehet lemondani. Másnaptól lemondást
reggel fél 9-ig kell jelezni az iskola titkárságán személyesen vagy a 260-84-57es telefonszámon
Átutalással történő fizetés csak az előre kiállított átutalásos számla szerint
történhet.
Az átutalással fizetés feltétele: az átutalás megtörténtéről szóló banki igazolás
bemutatása az Intézmény titkárságán
(kinyomtatott formában, vagy e-mail-en elküldve a
titkarsag@szervatiusz.sulinet.hu címre)
Az iskola vezetője, vagy az osztályfőnök csak a tanítás nélküli munkanapokra
jogosult az igénybevevők (gyermek, szülő/gondviselő) helyett lemondani az
étkezést
Egy havi térítési díj elmaradás esetén az étkezést a tartozás rendezéséig
felfüggeszthetik, és behajtást kezdeményezhet a Kőbányai Önkormányzat.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ingyenesen étkező gyermekek részére is
személyesen kell megigényelni az étkezést minden hónapban az ebéd befizetési
napokon. Az ingyenesen étkező gyermekek hiányzásakor is le kell mondani az
adott napok étkezését!!!

