TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁRÓL
Tisztelt Szülők!
A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt
iskolalátogatási tilalom fennállása idején az önkormányzatoknak továbbra is biztosítani
szükséges a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21. §-a (továbbiakban Gyvt.) szerinti intézményi gyermekétkeztetést.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést a veszélyhelyzet
idején is a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézményen keresztül biztosítja a gyermekek
számára 2020. március 30. hétfőtől, a mi iskolánknak március 31. keddtől.
Március 16. óta iskolán kívüli oktatás folyik, de tanítási szünet nem lett elrendelve, ezért az
étkezések megrendelése továbbra is a szokásos módon történik, illetve a rendelés és lemondás
két nappal előtte, 9 óráig történhet.
Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) tud biztosítani az általános iskolás
gyerekek számára egyszer használatos csomagoló edényekben.
Az elkészült ételeket a Gyermekélelmezési Intézmény az alábbi négy főzőkonyhájának
egyikén vehetik át, minden nap 11-14 óráig:
1. sz. Iskolacentrum Központi Konyha | Békéscsaba, Gyulai út. 53-57.
2. sz. Általános Iskolai Napközi-otthonos Konyha | Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.
3. sz. Óvodai Napközi-otthonos Konyha | Békéscsaba, Orosházi út.32.
5. sz. Középiskolai Kollégiumi Konyha | Békéscsaba, Trefort u. 2/1.
Kérjük a szülőket, írásban nyilatkozzanak (e-mailben), ha igénylik a szolgáltatást! Ha
több testvér van egy családban, minden tanulóra külön kérünk nyilatkozatot!!!
Az igények leadásának határideje: 2020. március 26. csütörtök délután 14 óra.
Aki ez időpontig leadja az igényét, 2020. március 31-én kap első alkalommal ebédet.
Ezt követően a megszokott rendtől eltérően legalább két nappal előtte, reggel 9 óráig jelezni
kell az étkezési igényt és a lemondást is! (telefonon 06/20/612-1564 Filip Réka
ügyintézőnél vagy e-mailben gazdasagisavio@gmail.com).

Az írásbeli nyilatkozatban jelölje meg:
1. Gyermeke nevét, osztályát.
2. Valamint azt, hogy melyik főzőkonyhán szeretnék az ételt átvenni.
Ennek megfelelően tudják az adott telephelyre az adagszámot biztosítani.
A szolgáltatás igénylését a gazdasagisavio@gmail.com e-mail címre juttassák el!
A kedvezmények továbbra is a szokásos módon vehetők igénybe.
További információkat a következő telefonszámon kaphatnak: 06/20/612-1564 Filip
Réka gazdasági ügyintézőnél.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Békéscsaba, 2020.03.25.

Caimacan Klára
intézményvezető

Nyilatkozat minta:
Alulírott Cifra Mátyásné, Cifra Julianna, 3. osztályos tanuló édesanyja, nyilatkozom, hogy
gyermekemnek 2020.03.31-től szeretnék rendelni ebédet. A kijelölt átvételi helyek közül az 5.
sz. Középiskolai Kollégiumi Konyha | Békéscsaba, Trefort u. 2/1. –i konyhát választjuk.
Békéscsaba, 2020.03.26.

Cifra Mátyásné

