Étkeztetési felelős: Hackspacher Boglárka
Elérhetőségek:
 ebed@hunyadi-dh.hu
 06/30-652-5661
A gyermekek étkeztetését a Prizma Junior Zrt. biztosítja.
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VÉGLEGES IGÉNYLÉS/LEMONDÁS
• Tanév VÉGÉN papír alapon MINDENKINEK nyilatkoznia KELL gyermeke
KÖVETKEZŐ TANÉVÉRŐL SZÓLÓ étkeztetéséről! (Annak is, aki igényli az iskolai
étkeztetést, annak is, aki nem igényli!)

• Igényelni étkezést ÉV KÖZBEN IS LEHET. (Ha esetleg év elején nem igényeltek
volna.)

• Az étkezést VÉGLEGESEN le lehet mondani ÉV KÖZBEN IS!

ÚJABB NYILATKOZATOT KELL KITÖLTENI MINDEN
IGÉNY/MÓDOSÍTÁS/LEMONDÁS ESETÉN, AMI TARTÓS/VÉGLEGES!

MIT EHET A GYERMEK?
(Tízórai-117 Ft/Ebéd-380 Ft/Uzsonna-117 Ft)

• ALAP ÉTKEZÉSEK:
-

CSAK ebéd,
tízórai ÉS ebéd,
ebéd ÉS uzsonna,
TÍZÓRAI+EBÉD+UZSONNA

• „DIÉTÁS” (SZENZITÍV) ÉTKEZÉSEK
-

CSAK ebéd,
tízórai ÉS ebéd,
ebéd ÉS uzsonna,
TÍZÓRAI+EBÉD+UZSONNA

• SEMMIT

NYILATKOZATOK
• Alap nyilatkozat:
- nyilatkozás az étkezés igényléséről/nem igénybevételéről,
- MINDENKINEK, MINDEN VÁLTOZÁSKOR KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

• Kedvezményes nyilatkozat/kedvezmény lehetőségek:
- 3 vagy több gyermeket (kiskorú/nappali tagozaton tanuló) nevelnek a családban (mindegyik gyermek nevét és
adatait meg kell hozzá adni!!)-50%-os (félárú)
- tartósan beteg vagy fogyatékos (ide tartozik az SNI státusszal rendelkező gyermek is)-50%-os (félárú)
- Érvényes RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN részesül-100% (ingyenes)
- Nevelésbe vételt rendelt el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásban részesül-100% (ingyenes)
- A KEDVEZMÉNYEK KIZÁRÓLAG A KEDVEZMÉNYES NYILATKOZATTAL IGÉNYELHETŐEK!
- NEM UGYANAZOK A KEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, MINT AZ ÓVODÁBAN!

• „Diétás”/szenzitív nyilatkozat:
- CSAK azok számára kell kitölteni, akik igénylik ezt az étkezési formát.
- Előre jelezzék az igényt a külön nyilatkozat kitöltése érdekében!

Heti/napi lemondás/igénylés
• Betegség/hiányzás esetén lemondás:
- E-mailben: ebed@hunyadi-dh.hu
- Telefonon: 06/20-330-6408
- Szülői felületen-(1 db aktív szülői e-mail cím szükséges hozzá)
- Az étkezések lemondását és igénylését NE a gyermek osztályfőnökének jelezzék! Az
osztályfőnöknek vagy szaktanárnak bejelentett étkezési változások miatt utólagos
reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

• Lemondás a következő munkanapra/munkanapokra:
- E-mailben, telefonon és a szülői felületen is minden nap reggel 8:30-ig lehet a KÖVETKEZŐ
munkanapi étkezést lemondani! (pl.: hétfő reggel 8:30 előtt le lehet mondani a keddi és az azutáni
napokat, hétfő 8:30 után a kedd már NEM LEMONDHATÓ csak az utána lévő napok)

- A szülői felületen történő lemondást nem kell jelezni az iskola felé.
- Az előre lemondott napok visszaigénylését (ha mégis jön a gyerkőc, de le lett mondva az étkezés)
e-mailben vagy telefonon szükséges jelezni, a szülői felületen NEM beállítható!
- Az étkezés lemondása MINDIG CSAK A MEGADOTT NAPOKRA/NAPIG SZÓL!
- Szüneti napokra/tanítás nélküli munkanapokra/hosszútávú iskolai, osztály vagy
évfolyam szintű távolmaradás esetén az étkezés automatikusan lemondásra kerül
minden érintett gyermek számára!

„PEPITA ÉTKEZÉS”
• 2021. február óta:
• Ha a gyermek órarendje miatt az étkezést csak bizonyos
napon/napokon szeretné igénybe venni: (pl.: csak szerdán és pénteken étkezik, a
többi napon nem)

- Ha a gyermeke számára pl.: tízórait, ebédet és uzsonnát igényeltek, akkor
lemondás során az egész nap/összes étkezése lemondásra kerül, nem
lehetséges csak egy fajta étkezést lemondani egy adott napra.
- Az órarendhez igazodó lemondásokat kérem jelezzék a megadott e-mail
címen vagy telefonszámon!
- Minden változásról a gyermeküket is tájékoztassák!

ÉTKEZÉSMÓDOSÍTÁS
• Ha szeretnének hosszútávon más étkezési típust igényelni a gyermek
számára, mint amit korábban kértek vagy szeretnék véglegesen lemondani
az étkezést, esetleg a korábban nem étkező gyermek számára
igényelnének étkezést évközben:
- Jelezzék ezt az igényt e-mailben vagy telefonon!
- Újabb nyilatkozat kitöltése szükséges, akkor érvényes a
változtatás/igény/lemondás!
- FONTOS: ilyen módosítások során az előre rendelt menük (A/B) megváltozik!

MENÜVÁLASZTÁS

A/B

• MINDEN HÓNAP 10-e és 20-a között a SZÜLŐI felület menüválasztó rendszere
megnyílik. CSAK EBBEN A 10 NAPBAN lehetséges a menüválasztás.
• Mindig a KÖVETKEZŐ HÓNAP menüjét lehet megrendelni az adott hónapban.
(pl.: FEBRUÁR 10-e és 20-a között a MÁRCIUS hónap menüit lehet kiválasztani/a
februári napokon már NEM lehet változtatni)

• A menük CSAK az ebéd fő étkezésére vonatkoznak! (tízórai, uzsonna, leves
ugyanaz)

• A menüválasztás a „diétás”/szenzitíven étkezők számára NEM biztosított!
• Lehetséges mindennapra más-más menüt megjelölni a hónapon belül.
• HA ELFELEJTŐDNE A MENÜVÁLASZTÁS A GYERMEK AUTOMATIKUSAN „A”
MENÜT FOG KAPNI, ÉTEL NÉLKÜL SENKI NEM MARAD!
• A konyhás nénik névre szóló étkezési kártya segítségével tudják az adott napi
menüt. A KÁRTYÁKAT AZ ISKOLA ŐRZI, NEM KERÜLNEK KIOSZTÁSRA!

FIZETÉS
• Utólagos fizetés működik! (pl.: a január havi étkezés díját februárban kell kifizetni)
• BEFIZETÉS MÓDJAI:
- online befizetés a szülői felületen, (a rendszer automatikusan küld egy értesítést a
teljesítetlen/befizetendő összegről
- csekken történő befizetés CSAK külön igényre állítanak ki CSEKKET (a gyermekek számára az
osztályfőnök osztja ki a hónap elején)

• A gyermekétkeztetés pénzügyi részét a Dunaharaszti Város Önkormányzata
kezeli.
• Az iskola kiosztja a kiállított csekkeket, látja a rendszerben a teljesítetlen
számlákat, erről tud tájékoztatást adni!

