Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola

Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája
tagintézmény
 székhely: 2800 Tatabánya, Dózsakert út 17.
 vaci.tbanya@gmail.com
 34/311-614, 30/555-13-82
OM 031850

 tagintézmény: Vadász u. 24.
 dozsa.tbanya@gmail.com
 34/311-360, 30/555-37-48

Tájékoztatás - étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról
Étkezés befizetés:
 Iskolánkban az alábbi étkezési normákból választhatnak:
tízórai – ebéd – uzsonna
ebéd
tanév közben étkezési norma váltása csak egész hónapra lehetséges.
 Étkezés befizetése minden hónap 10-e utáni HÉTFŐ és KEDD-i napokon,
pórbefizetés a következő hétfőn lesz. Tájékoztató erről, a bejárati ajtókon és a
gazdasági iroda falán kifüggesztésre kerülnek időben, valamint az iskola honlapján.
Kérem a befizetési napok betartását! Ha valaki bármilyen okból nem tud ezen napok
valamelyikén befizetni kérem telefonon vagy személyesen jelezze felém.
 Étkezést személyesen az iskola gazdasági irodájában vagy átutalással lehet.
Utaláshoz az alábbi adatokra van szükségem:
- gyermek neve, osztálya
- Szülő neve, e-mail címe, telefonos elérhetősége
Minden hó elején, a megadott e-mail címre mellékletben kapja meg a Szülő a
következő havi étkezésre vonatkozó fizetendő összeget. A Díjbekérő-n
megtalálható a bankszámlaszám, melyre a Fizetendő sorban lévő összeget
pontosan, kerekítés nélkül kell elutalni.
A megjegyzés rovatban kérem feltüntetni a Díjbekérő számát, a gyermek nevét,
osztályát és az iskola rövid elnevezését.
Pl.: DB2015/1234, Kis Anna 4.T Dózsa Iskola
AZ UTALÁSOK FELDOLGOZÁSA NEM AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNIK.
 Készpénzes fizetés esetén, kérem a nagy címletek mellőzését, mert az iskolában nincs
pénztár, a váltópénz nem mindig megoldható.
Segítségüket előre is köszönöm !

Étkezés lemondása:
 Étkezés lemondása a következő napra, napokra a Gazdasági Irodában személyesen
nálam, vagy telefonon lehet legkésőbb 9:45 -ig.
Aktuális napra étkezést lemondani nem tudnak.
A lemondott napok a következő befizetéskor jóváírásra kerülnek.
Léhi Magdolna
20/3371-369
34/311-360 / 17 mellék

Kedvezményre jogosultak:
 Azok a diákok, akik Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülnek –
térítésmentesen étkezhetnek.
Azok a diákok, akik nagycsaládosak vagy tartósan betegek – 50% térítésidíj
kedvezménnyel étkezhetnek.
 A kedvezményre jogosító igazolásokat, kérem hozzák magukkal az első, 2016.
augusztusi befizetéskor, valamint az iskola honlapjáról letölthető vagy az iskolában
kérhető Szülő / Gondviselő által kitöltött, aláírt Nyilatkozatot is (a kitöltéshez a
személy igazolvány szám szükséges).
 Kérem, hogy azok a Szülők is, akiknek a gyermeke ingyenesen fog étkezni, szintén
hozzák be a kitöltött, aláírt Nyilatkozatot és a kedvezményt igazoló okiratot is.
Csak azoknak tudok étkezést az első naptól biztosítani, akik megjelennek a fent
megjelölt iratokkal a Gazdasági Irodában nálam!
Segítségüket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Léhi Magdolna
gazdasági ügyintéző

