Étkeztetéssel kapcsolatos aktuális információk

1. Étkezés lemondása hiányzás esetén.
Előző nap reggel 9 óráig, lehetőleg TELEFONON. Az aznapi
menza ételhordóban elvihető.
2. Októbertől A-B menü választási lehetőség.
Az étlapok 10-e után kiosztásra kerülnek, leadásukra általában 2
nap áll rendelkezésre. Kérem figyeljék az intézmény bejáratára
kihelyezett információt ezzel kapcsolatban is. A kitöltött, névvel,
osztállyal ellátott étlapokat a porta előtt erre a célra kihelyezett
dobozba kell bedobni. Azoknak a diákoknak akik hiányzás miatt
nincs lehetőségük határidőn belül az étlapot leadni,
lehetőségük van az intézmény honlapjáról letölteni és az
ebed.elek2016@gmail.com címre mielőbb elküldeni.
3. Kérem a Tisztelt szülőket, hogy az ebédbefizetés időpontjait
kísérjék figyelemmel, mert ha nem történik meg a befizetés a
kijelölt napokon, gyermeküket szabályzatunk értelmében ki kell
vegyem az étkezésből tárgyhó 10-től. Csak kijelölt napokon
tartózkodok az intézményben, ezért minden egyéb ügyintézés,
elmaradt befizetési díj rendezésére a Fazekas Mihály
Gimnáziumban van lehetőség.( Debrecen, Hatvan u. 44.)
4. Sajnos több hónapos tapasztalat, hogy annak ellenére, hogy
honlapon, és az Intézmény jól látható helyein kifüggesztésre
kerülnek a befizetési időpontok, és a pontos fizetendő összeg
is, a szülők nagy része ezt figyelmen kívül hagyva nagy címletű
bankjegyekkel jön befizetni, és ezzel maximálisan lelassítják a
befizetés ütemét.
5. Kérem a Tisztelt Szülőket, vegyék figyelembe a kiírt összeget, és
annak megfelelően fizessenek, mert nincs lehetőségem
váltópénz biztosítására!

6. FONTOS INFORMÁCIÓ!
5.osztálytól az étkezés jeggyel történik. BEFIZETÉS NAPJAIN

LEHETŐSÉG VAN JEGY NÉLKÜL IS EBÉDELNI azoknak
akik délután fizetnek! Amíg a befizetés meg nem
történik a konyhára leadott névsor alapján
ebédelhetnek a tanulók.
7. Kérem a felsős étkezőket -akiknek csoportos beszedési
megbízásuk van-, hogy a befizetés napjain, szünetekben vegyék
át a jegyüket! A hiányzó tanulók befizetési napok után a
konyhán tudják átvenni étkezési jegyüket. ( Ez kizárólag csak a
csoportos befizetési megbízással fizetőkre vonatkozik).
8. Szeretném felhívni a Kedves szülők figyelmét az ebédbefizetés
másik formájára, a CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSRA.
9. Akiknek lehetőségük van rá- főleg alsós tanulók esetében-,
használják ki ezt a lehetőséget, mert ezzel elkerülhető lenne a
térítési díj befizetésének elmaradása, és a más intézménybe
való befizetés is.
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