Kedves Szülők!
Tájékoztatni szeretném Önöket pár - étkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalóról.
 Az étkezési adatlap leadásával az egész tanévre
megrendelték az étkezést, így szeptember 2-től kezdve
június 15-ig – vagy ameddig azt vissza nem vonják írásban
– a tanulónak akkor is ki kell fizetnie a felszámított díjat,
ha nem jön átvenni az étkezési jegyeket.
 A szabályzatunk szerint mindennemű változtatást :
 a teljes étkezés lemondására
 vagy csak változtatásra
csak a következő hónapra tudunk elfogadni, de csak akkor,
ha azt adott hónap 20-ig jelzik írásban.
 Minden változtatást csak írásban fogadhatunk el,
természetesen szülői aláírással. De nem fontos a papír
forma, küldhetik e-mailen is. Aki igényli, annak tudok
formanyomtatványt is biztosítani.
 Aki csak bizonyos napokra kér étkezést, azt is kérem előre
jelezni mindig.
 Betegség, iskolai elfoglaltság, vagy egyéb távollét esetén,
kérem mindig jelezzenek, hogy le tudjam mondani a
rendelést. Adott napon 12.00 óráig történő jelzés esetén a
következő napot tudom lemondani, adott napot már sajnos
nem. Kizárólag a szülő fellelősége a lemondás (iskola,
nevelőtanár nem mondhatja le).
Az eseti lemondások történhetnek telefonon is.
A lemondott napokra az ebédjegyeket vissza kell hoznia a
tanulóknak.

 A konyha tud biztosítani hidegcsomagot is. Egy-egy napra
és egész hétre is.
Aki nem tud lemenni reggelizni, vagy nem ér oda az adott
időpontig vacsorázni, kérheti hidegcsomagban. Ezt is előre
kell jelezni.
 Azok a tanulók akik valami elfoglaltság miatt hétvégén a
kollégiumban maradnak kérhetnek étkezést. A vacsorákat
hidegcsomagban az ebédeket főtt ételként vagy kérés
esetén hidegcsomagban biztosítja a konyha.
Az ilyen igényt legkésőbb csütörtök 10.00 óráig kérem
jelezni megjelölve, hogy milyen étkezést igényelnek.
 Étkezési díjat mindig a hónap utolsó hétfőjén szedünk a
következő hónapra. Természetesen, aki nem tud akkor
jönni a következő napokban is jöhet. A fontos az, hogy az új
hónap első napjára már nála legyenek a jegyek.
 A menü választást előre jelezni kell. Befizetéskor, hónap
közben már nincs lehetőség választásra. Aki nem jelezte
időben „A” menüt fog kapni.
 A befizetési időpontokat mindig kiírom látható helyekre.
 A befizetésekről mindig adok nyugtát, azokat kérjék el a
gyermekektől.
 Telefonon és e-mailen kereshetnek minden étkezéssel
kapcsolatos kérésükkel
és
kérdésükkel.
Hétfőtől
csütörtökig 7.30-tól 16.00 óráig pénteken pedig 7.30-tól
13.00 óráig.
Erős Zsuzsanna
nna@szik.szekesfehervar.hu
70/6699-213

