
ÉTKEZTETÉSI SZABÁLYZAT 

Az étkeztetés az alábbi előírások alapján működik: 

• Ebédkártya (mely az étkeztetés jogosságát mutatja; kártya nélkül nem lehet részt venni az 

étkezésben!) 

Az első ebédkártya ingyenes a gyermekek részére. Elvesztése, rongálása esetén az 

ebédkártya pótlása írásos igénylés alapján, 1.000.-Ftpótlási díj befizetésével lehetséges az 

iskolai étkezési ügyintéző irodájában. Beszerzéséig ugyanitt ideiglenes pótkártya 

igényelhető. A kártya nem lyukasztható! 

Alsó tagozatos diákok étkezési kártyája a napközis tanító néniknél lesz, nem vihető haza. 

Felső tagozatos diákok maguk gondoskodnak a kártya meglétéről, hazavihető. 

• Étkezés gyakoriságának (3-szori, 2-szeri, vagy csak ebéd) megváltoztatása,ill. végleges 

lemondása tárgyhót megelőző hónap 3-áig lehetséges írásban – az étkezési ügyintézőnél. 

• Előrelátható hiányzás miatti étkezés lemondását 2 nappal előbb szükséges írásban jelezni 

a pontos dátumok megadásával (kártyaaktiválás szükséges). 

• Egyéb váratlan hiányzásnál (betegség) 2 napos átfutással tudják lemondani az étkezést. 

Kérem jelezni az étkezés újbóli megkezdését is (kártyaaktiválás szükséges)! 

• Az étkezési csekk kiadása minden tárgy hót megelőzően 10-ig megtörténik, amennyiben a 

befizetés határidőig nem történik meg, következő hónap elsejétől a tanuló nem étkezhet, 

szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkeztetéséről. 

• Uzsonna korábbi elvitele  

Amennyiben az uzsonnázó gyermeknek váratlan délutáni elfoglaltsága van, kérem írásban 

jelezni szíveskedjenek reggel 8 óráig, ellenkező esetben nem áll módunkban uzsonnát 

biztosítani. Fix elfoglaltság esetén (pl.: sport, zene, tánc, szakkörök) egyszeri jelzés 

elegendő. Változás esetén újbóli jelzést kérünk. 

Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja a következő havi díjból 

jóváírni, ha a szülő az étkezést két nappal előbb lemondja írásban, valamint betegség (váratlan 

hiányzás) esetén szintén csak 2 napos átfutással lehet lemondani az étkezést.  A tanuló 

várható visszatérésének napját is előre kell jelezni (1 nappal), mivel szükséges a kártya 

újraaktiválása. 

Speciális étrend/diéta 

1. Étkezés rendelése az iskolán keresztül 

Ebben az esetben a rendelt étel az iskola ebédlőjében elhelyezett hűtőbe kerül. Étkezésnél a 

segítő tanár/pedagógiai asszisztens adja oda a tanulónak. 

2. Otthonról hozott étel - csak a speciálisan étkezők számára 

Érkezéskor a felcímkézett ételtartót az ebédlőben elhelyezett hűtőbe kell tenni. Étkezésnél a 

segítő tanár/pedagógiai asszisztens adja oda a tanulónak. 

Otthonról hozott étel elfogyasztásához saját evőeszközről a szülőnek kell gondoskodnia. 
Higiéniai okokból mindkét hűtő a nap végén teljes kiürítésre kerül. 



 

Ha az étkezéssel kapcsolatban bárminemű közlés, változás, észrevétel van, azt a honlapon 

feltüntetett elérhetőségeken tehetik meg írásban  

Szabó Katalin étkezési ügyintézőnél,  szabo.kati@egomir.szszm.hu  e-mail címen.  

Egyéb, sürgős esetben a 06-20-3258505 telefonszámot lehet hívni hétköznapokon 8-15 óráig. 

 

Köszönjük együttműködésüket! 
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