Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskola fenntartója részéről (Székesfehérvári Tankerületi Központ) a Székesfehérvári Tankerületi
Központ illetékességi területén Székesfehérváron az alábbi intézmény került kijelölésre az ügyelet biztosítására:


Tóvárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Tóvárosi Lakónegyed, Iskola tér 1.)

A gyermekfelügyelet lehetőségét csak azon szülők kérhetik, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos
feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.
Az iskolai ügyelet igénybevételét a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium alábbi elérhetőségein van lehetőség
bejelenteni:
 22/312-969
 vasvarigimn@gmail.com
Az iskolai ügyelet igénybe vevőknél az intézményi gyermekétkeztetést továbbra is a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el,
amennyiben gyermekük részére igénybe kívánják venni azt az ügyelet látogatása során.
Igénybe vehető étkezések:
 Napközi szolgáltatás (háromszori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna)
 Menza szolgáltatás (csak ebéd)
A fentiekben részletezett étkezések során a tanulók Normál étrend szerinti étkezést vehetnek igénybe. Egyéb speciális
(diétás) étrend igénybevételére is van lehetőség annak előzetes bejelentése mellett. (Átfutási idő: kb. 2 nap, amennyiben a
szükséges orvosi dokumentumok rendelkezésre állnak.)
Az ügyelet során igénybe venni kívánt étkezéshez szükséges az alábbiak kitöltése és leadása:





Iskolai étkeztetés felmérési adatlap,
Kedvezményes étkezés igénybevételéhez 8. sz. melléklet kitöltése, csatolása,
(három gyerekes-, tartós beteg-, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nevelésbe vétel stb.)
Kedvezményes étkezés igénybevételéhez 9. sz. melléklet kitöltése, csatolása (csak nevelésbe vett, illetve utógondozói
ellátás esetén)
A kedvezményes étkezéshez kapcsolódó igazolások, határozatok (pl. Tartós beteg igazolás, Pedagógia Szakszolgálat
szakvéleménye, gyermekvédelmi kedvezményről határozat, nevelésbe vételi határozat, egyéb igazolások, stb.)

A nyomtatványok elérhetőek a Tóvárosi Iskola honlapján valamint a helyszínen (Tóvárosi iskola) kinyomtatott formában.
Amennyiben az iskolai ügyelet mellett igénybe kívánják venni a gyermekétkeztetést is, kérjük, az alábbi elérhetőségeken
szíveskedjen jelezni:







Saját iskola (honos iskola) élelmezési ügyintézője az Önök által ismert elérhetőségeken. (telefonon, e-mailben) →
Elsősorban kérjük, ide szíveskedjenek leadni igénylésüket!
Tóvárosi Iskola étkeztetés elérhetőségei:
 telefon: 06/70/6699-201
 e-mail: etkezes.tovarosi@szik.szekesfehervar.hu
(Kérjük ez esetben az SMS üzenetek mellőzését.)
az adott napon 12 óráig beérkezett jelzéseket tudjuk figyelembe venni másnaptól (étkezés megkezdése), az igényeket
lehetőleg heti bontásban vagy az időszak megjelölésével kérjük megadni,
a lemondások kezelése (az aznap 12 óráig beérkező jelzéseknél, másnaptól lehetséges az étkezés lemondása),
a fentiekben említett étkezési nyomtatványokat, igazolásokat lehetőleg az étkezés megkezdésének napján, illetve
legkésőbb az adott héten ki kell tölteni és le kell adni a saját(honos) iskolában elektronikusan vagy Tóvárosi
iskolában. A helyzetre való tekintettel az étkezési dokumentációt elektronikus formában is elfogadjuk a fenti étkezéssel
kapcsolatos elérhetőségeken.

Székesfehérvár, 2020. március 23.
Tisztelettel:

Székesfehérvári Intézményi Központ

