Iskolánkban mindhárom
helyen üzemel konyha.

feladat-ellátási

A Pollack Mihály Általános Iskolában
(székhely) valamint a Kazinczy Ferenc
Tagiskolában saját fızıkonyha mőködik. Az
Árpád Fejedelem Tagiskolában melegítı
konyha mőködik, ahová a Kazinczy
Tagiskola konyhájáról szállítják az élelmet,
ebédet.
Az iskolákban esztétikusan kialakított
ebédlık várják a gyerekeket. Ebédelés
közben igyekszünk a kultúrált étkezés
illemszabályaival
is
megismertetni
tanítványainkat és betartatni azokat.
Az
iskola
tanulói
tízórait,
ebédet
igényelhetnek.
Az
iskolaotthonba,
napközibe
felvett
gyerekek napi háromszori étkezésben
részesülhetnek (tízórai, ebéd, uzsonna).
A díjbeszedést és az étkezés nyilvántartását
számítógépes
program
segítségével
kezeljük.
A térítési-díj befizetés minden hónap 17-éig
a kijelölt napokon történik a gazdasági
ügyintézınél/élelmezésvezetınél.

Az iskola az igénybe nem vett étkezésre
befizetett térítési díjat túlfizetésként a
következı hónapra elszámolja, tanulói
jogviszony megszőnésekor visszafizetés
történik.
A térítési díj fizetésének elmaradása esetén
a következı hónaptól az étkezést a gyermek
számára nem tudjuk biztosítani.
A szülınek jeleznie kell megbetegedés
esetén az adott napon reggel 8 óráig az
osztályfınöknek, lemondás esetén két
nappal
megelızıen
a
gazdasági
ügyintézınek/menzafelelısnek, hogy az
étkezést a gyermek nem veszi igénybe.
Hiányzás után ismételten jelezni kell a
gazdasági ügyintézınél személyesen, vagy
telefonon.

Az étkezési megrendelésekkel kapcsolatos
módosításokat minden hónap utolsó két
munkanapján lehet bejelenteni. (Pl. naponta
kétszeri helyett háromszorira áttérni.)

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet az alábbiak szerint
állapítja meg az általános iskolában az
étkezés térítési díjait 2009. évben

Étkezés
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
összesen

Térítési díj (Ft)
67,50
217,50
52,50
337,50

Elsı
osztályosok
beiratkozáskor ( áprilisban)

esetében

Az iskola tanulói és szüleik minden tanév
május
15-ig
nyilatkoznak,
hogy
igényelnek-e étkezést és milyet, valamint
kedvezményre jogosultak-e.
Az iskolai étkezés igénylılapja a
nyomtatványok menü alatt letölthetı,
nyomtatható, valamint a székhely iskola
és a tagiskolák gazdasági irodájában
kérhetı.
Természetesen tanév kezdéskor is
lehetıség van még étkezés igénylésére,
ahogy étkezés lemondására is.

A
Magyar
Köztársaság
2009.
évi
költségvetésérıl szóló 2008. évi CLXIX.
törvény 3. sz. mellékletének 17. pontja
alapján az iskolában nappali rendszerő
oktatásban részt vevı gyermekek, tanulók
után támogatás igényelhetı, akik a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
148. § (5) bekezdése alapján
 50%-os normatív étkezési térítési-díj
kedvezményt, vagy
 ingyenes étkeztetést biztosít.
Az 1-6. évfolyamon nappali rendszerő
iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülı gyermekek után az intézményi
térítési díj 100%-át kedvezményként kell
biztosítani. (2010. január 1-tıl a 7.
évfolyamon is.)
Az e körbe nem tartozó nem tartozó, de
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülı gyermekek és
tanulók után,
a
háromvagy
többgyermekes
családoknál gyermekenként,
a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók
után az intézményi térítési díj 50%-át kell
biztosítani.
A kedvezményre való jogosultságot igazolni
kell. Az igazolások benyújtása a
nyilatkozatokkal egy idıben történik.
Igazolások:
 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény esetén az errıl szóló
határozat,
 három- vagy több gyermek esetén
a gyermekek születési anyakönyvi
kivonata, ha a testvér másik
iskolában tanul iskolalátogatási
igazolás,
 tartósan beteg vagy fogyatékos
tanulók esetén a TÁH által kiállított
igazolás, illetve a szakértıi és
rehabilitációs bizottság
szakvéleménye.

