Tisztelt Szülők!

Kérjük a tanévkezdéshez kapcsolódó étkezés megrendeléssel kapcsolatban az alábbiak
figyelembevételét:

Az iskolában az alábbi jogcímeken lehetséges kedvezményes étkezést igénybe venni:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek (1-8 osztályig ingyen, 9-12 osztályig a térítési díj 50%
-a )
b. gyermekük tartósan beteg, vagy fogyatékos (50% kedvezmény)
c. három vagy több gyermeket nevelnek (50% kedvezmény)

A kedvezmény igénybevételéhez minden tanévben szükséges kitölteni egy „Nyilatkozat normatív
kedvezmény igénybevételéhez” nyomtatványt. A „c” jogcímnél elég a nyomtatványon nyilatkozni, a többi
jogcím esetén kérjük a megfelelő igazolást csatolni! A három vagy több gyerekes szülőknek szükséges az 1.
számú mellékletet is kitölteni (Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról) Ne felejtsék el a
nyilatkozat minden oldalát aláírni!

Lehetőség van diétás étkezést kérni a gyermek számára, ehhez szükséges leadni az érvényes szakorvosi
igazolást arról, hogy a gyermek milyen étel intoleranciában szenved. (Azt a Szakorvosi igazolást szükséges
csatolni, ami alapján az emelt családi pótlékot igénylik a MÁK-nál), valamint kitölteni egy „Nyilatkozat
diétás étkezés igénybevételéről” nyomtatványt. A diétásan étkezőknek emelt díjat kell fizetniük!
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szakorvosi igazolást legyenek kedvesek időben intézni,
mert a koronavírus helyzetre való tekintettel a szakorvosoknál a várakozási idő megnövekedett.
Amennyiben a gyermeknek nem érkezik be határidőre az igazolása nem áll módunkban a diétás
étkezést megrendelni, biztosítani.

Az ingyenesen étkező gyermekek (1-8 osztály) szüleinek minden hónapban ki kell tölteniük egy
„Ingyenes étkeztetés megrendelése” nyomtatványt. Ez alapján rendeljük meg nekik a következő hónapra az
étkezést az általuk kért napokra. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy szeptember hónapra legkésőbb
2020.08.26.-ig a nyomtatványt a gazdasági irodába E-mailen vagy postán eljuttatni szíveskedjenek.

Lehetőség van az étkezési díjat átutalással fizetni. Ehhez szükséges kitölteni egy „Nyilatkozat az étkezési
térítési díj átutalással történő kiegyenlítéséről” nyomtatványt. Kérjük, hogy az e-mail címet és a
bankszámlaszámot olvashatóan tüntessék fel a nyilatkozaton!
Gyermekük étkezési díjáról díjbekérőt küldünk az Önök által megadott e-mail címre előreláthatóan
augusztus 14.-én. A díjbekérőben szereplő összeg átutalására nyolc nap áll rendelkezésre.

Készpénzes befizetés időpontjai:
2020.08.26 szerda 07.00-09.00 óra
2020.08.27. csütörtök 15.00-17.00 óra
A szükséges nyilatkozatok a honlapról letölthetőek (Menü/Menza/ Étkezés igénybevétele, Diétás étkezés
igénybevétele fül alatt).
Mindezen nyilatkozatokat és igazolásokat kérjük e-mailben a menza@dus.sulinet.hu e-mail címre, vagy
postai úton a Koch Valéria Iskolaközpont (Gazdasági iroda) 7624 Pécs Tiborc utca 28/1 címre mielőbb
eljuttatni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a nyilatkozat a szükséges igazolással nem érkezik be, a
kedvezményt a szeptemberi étkezés díjából nem áll módunkban érvényesíteni!

Koch Valéria Iskolaközpont Gazdasági dolgozói.
Pécs, 2020.08.10.

