SCHEIBER SÁNDOR GIMNÁZIUM,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
H-1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40 (Iskola)
H-1065 Budapest, Révay u. 16. (Kollégium)
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NYILATKOZAT ÉTKEZÉSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL
Tanuló adatai:
Név:
Osztálya:

(2018/2019-es tanévben)

Gyermekem számára az iskolai tanítási
napokra, az alábbiak szerint kérem az
étkezést biztosítani: (Kérjük, választását X-el
jelölje)
egyszeri étkezés
reggeli
ebéd
kétszeri étkezés
reggeli és ebéd
ebéd és uzsonna

Gyermekem, az alábbi okokból étkezési
díjkedvezményre
jogosult:
(Kérjük,
választását X-el jelölje)
(Önkéntes adatszolgáltatás)

3 vagy több gyermekes családban él
tartósan beteg
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
egyéb: ……………………………………

háromszori étkezés
Az étkezési díjról az alábbiak szerint kérem a számla kiállítását:
Befizető szülő/gondviselő neve: …………………………………………………………..……………
Számlázási cím:

…………………………………………………………..……………
…………………………………………………………..……………

Értesítési e-mail cím:










………………………………@…………………………...…………

A fenti étkezést gyermekem számára megrendelem.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes, és kizárólag írásban módosítható
vagy visszavonható. A módosítást vagy visszavonást köteles vagyok a változás előtt legalább 3
munkanappal jelezni.
Kérem az étkezési díjról szóló számlát havonta, a fentiek szerint kiállítani és részemre megküldeni.
Tudomásul veszem, hogy betegség vagy egyéb tartós távollét miatt étkezés lemondást írásban a
penztar@scheiber.hu vagy a +361 469 0281-es telefonszámon jelezhetem, melyet a bejelentést követő
munkanaptól vesznek figyelembe.
Tudomásul veszem, hogy a betegség vagy tartós távollét miatti étkezési díjkülönbözet kizárólag a
következő hónapra vonatkozó étkezési díj számláján jelenik meg korrekcióként.
Amennyiben gyermekem az általános iskola 1-4 osztályában tanul tudomásul veszem, hogy törvényi
kötelezettségem teljesítéseként háromszori étkezést veszek igénybe. (1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról)
Tudomásul veszem. hogy jelen nyilatkozat hiányában a gyermekem nem jogosult étkezési szolgáltatás
igénybevételére.
Tudomásul veszem, hogy az Iskolában a kósersági szabályok betartása érdekében gyermekem kizárólag
a házirendben részletezett élelmiszereket vihet be az iskolába.
Hozzájárulok, hogy a megadott e-mail címre az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos információkat,
bizonylatokat és értesítéseket megküldjék.

A fentiek tudomásulvételét aláírásommal igazolom:
Budapest, 2018. ……………………………
………………….…………………
szülő/gondviselő aláírása

