Tájékoztató az általános iskolások étkeztetésében átalakításról

Kedves Szülők!
A 2022. március havi iskolai étkezési térítési díj befizetésének menete változatlan a korábbi
gyakorlatnak megfelelő, időpontjai a következők:
2022. február 24.
2022. február 28.
2022. március 1.
2022. március 3.
2022. március 4.

8 - 16 óráig
8 - 16 óráig
8 - 16 óráig
8 - 16 óráig
8 - 12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.

A korábbi tájékoztatások szerint átalakul az iskolai étkeztetés, melyet két lépcsőben tudunk bevezetni.
Első lépésben 2022. március 7. napjától a Dózsa téri önkormányzati működtetésű közösségi házban
kialakított ebédlőben étkezhetnek a gyerekek. Az étkezések elszámolása teljesen digitalizált lesz,
minden gyermek saját vonalkódos kártyával tudja majd az étkezési jogosultságát a helyszínen igazolni:
csak zöld jelzést követően tudja átvenni a tízórait - az iskolába érkezéskor reggel 730 – 800 óra között,
ebédelni 1100 – 1430 óráig lehetséges. Azok a gyermekek akik ételhordóban viszik el az ételt ugyancsak
innen tudják elvinni, nem az étteremből. A tízórai átvételi időszakban az ételhordókat itt kell leadni.
Az étkezési jogosultság igazolásához minden szülő a márciusi befizetési napokon a Polgármesteri
Hivatalban veheti át a kártyát, illetve ha magával hozza a diákigazolványt és a gyermek lakcím kártyáját
(melyet regisztrálunk a rendszerben) akkor azzal később is tudja igazolni hogy jogosult az étkezésre.
Tehát az étkezés igénybevételét a három kártya bármelyikével meg tudják oldani a gyermekek. Fontos,
hogy csak az a tanuló veheti majd igénybe az étkezést, akinek érvényes rendelése van az adott napra
és igazolványa vonalkódját rögzítették az ETELKA étkezési modulban.
Az étkezés lemondása az eddigi megszokott módon Czombos Krisztina élelmezésvezetőnél
(30/6255542) lehet.
A kártyák regisztrálásán túl szükség lesz egy adatfelvételi lap kitöltésére, illetve szükséges egy e-mail
cím regisztrálása hogy a későbbiekben az ETELKA portált tudják használni a Szülők. Az adatfelvételi lap
letölthető a www.bordany.com oldalról, illetve a Kréta rendszerből.
Kérem a Szülőket, hogy a márciusi befizetési napokon a Polgármesteri Hivatalban minden étkező
gyermek esetén – INGYENES ÉTKEZŐK IS - szükséges a nyilatkozatok megtétele és a kártya
regisztrációja.

Második lépésben a szülők kényelme és a gyors ügyintézés érdekében az étkezési díjak befizetésének
digitalizálása is megtörténik. A szülőknek előzetesen az ETELKA rendszerben lesz lehetőségük az
étkezést megigényelniük illetve kifizetniük. Itt lesz lehetőség a lemondásra is! Erről bővebb
tájékoztatást a pontos bevezetés időpontjában adunk a Kedves Szülőknek.

