
Kedves Szülők! 

Az étkezés megrendeléséhez szükségünk van a szülő nyilatkozatára, hogy 

gyermekének egyszeri (ebéd), vagy háromszori étkezést kér. Akitől nem érkezik be 

kérelem 2021. augusztus 25-én 12 óráig, annak a gyermeknek nem tudunk étkezést 

rendelni az első tanítási hétre. Ezután történő megrendelést szept. 6-tól tudjuk 

érvényesíteni. 

A rendelést ÍRÁSBAN tehetik meg formanyomtatványon, melyet le kell adni a 

gazdasági irodában. (iskola honlapjáról letölthető) 

Személyesen: 2021. augusztus 16-án (hétfő)      1200-től - 1530-ig 

 17-én (kedd)  740-től - 1530-ig  

       18-án (szerda)  740-től -  1200-ig  

    augusztus 25-én (szerda)  740-től  - 1200-ig 

vagy az isk.rakoczi@gmail.com email címen aug.16-tól legkésőbb augusztus 25-én 

1200-ig. 

A tárgynál kérjük beírni: „étkezés”, szöveg mezőben: gyermek neve, osztálya, 

egyszeri vagy háromszori étkezést kér, milyen étkezési kedvezményt kíván igénybe 

venni. (Mindenkinek válasz emailt küldünk.) 

Telefonon történő megrendelésre NINCS LEHETŐSÉG!! 

A kedvezményre jogosító iratok fénymásolatát a nyilatkozat leadásakor vagy 

legkésőbb az első tanítási héten kell leadni. 

Ingyenes étkezéshez: Gyermekvédelmi kedvezmény határozatát 

50 %-os normatív kedvezményhez: 

- 3 v. több gyermeknél családi pótlék igazolását (szeptemberi, a felsőoktatásban 

tanuló gyermekek esetében az októberit is) és iskolalátogatási igazolást. 

Bármilyen változás esetén kérjük 8 napon belül értesítésék az iskolát! 

- tartós betegség esetén MÁK határozatot a családi pótlékról, orvosi 

szakvéleményt 

- a sajátos nevelési igényről szóló szekértői bizottság szakvéleményét  

Ha valakinek ételallergiája van, az erről szóló orvosi igazolás másolatát be kell 

mutatni a Vak Bottyán János Katolikus Középiskola és Kollégium gazdasági 

irodájában Szabó Tibornál. 

 

mailto:isk.rakoczi@gmail.com


2021. szeptember 1-től 
 
Egyszeri étkezés (ebéd):  486 Ft 
Háromszori étkezés:  715 Ft 
 
 

Az étkezés befizetése utólag történik következő hónap 10-ig, a kijelölt befizetési 

napokon. 

Az étkezés típusának módosítását (egyszeri, vagy háromszori) a következő 

hónaptól tudjuk megváltoztatni. Ezt írásban kell jelezni az előző hónap vége előtt 

legalább 5 nappal. 

tel.: 30/613-6815 

 A 900-ig történő étkezés lemondását/rendelését másnapra tudjuk érvényesíteni. 

Az előre tervezett hiányzást jelezni kell 

A gyermek hiányzása idején az étkezés lemondásra kerül. 

A hiányzás utolsó tanítási napján 9 óráig jelezni kell, hogy a gyermek másnap jön 

iskolába és ismételten kéri az étkezést. Mindaddig, amíg a szülő nem kéri újra, az 

étkezés lemondásban marad. 

 


