
 

 

 

 
 

Tisztelt Szülők! 
 
Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm.rendelet alapján az iskolai 

gyermekétkeztetésben 2020. június 2-től bevezetett rendről az alábbi tájékoztatást adom:  

▪ azoknak, akik igénybe veszik az iskolai ügyeletet, felügyeletet, azaz az intézményekben 

bent tartózkodnak, biztosítjuk a napi háromszori étkezést a szülő igényei szerint. Kérjük, 

hogy azon tanulók esetében, akik a veszélyhelyzet alatt korábban még nem vették 

igénybe az iskolai ügyeletet (azaz nem étkeztek, vagy az ebédet elhordták), 

szíveskedjenek két példányban kitölteni a „Szülői nyilatkozat étkezésről új oktatási rend 

ideje alatt – iskola 2020.04.01” megnevezésű nyomtatványt, és juttassák el számunkra: 

– szkennelve vagy fényképként az Intézményszolgálat e-mailcímére 

(titkarsag.isz@externet.hu) küldjék meg, vagy   

– postai úton az Intézményszolgálat székhelyére juttassák el, vagy 

– az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.), a portán 

kihelyezett dobozba adják le.  

Ha a kitöltéshez segítségre van szükségük, keressék az Intézményszolgálat központját az 

56/510-280 telefonszámon, ahol személyes egyeztetést is tudnak kezdeményezni. 

Amennyiben az iskolában jelezték, hogy igénybe kívánják venni az ügyeletet, de a fenti, 

gyermekétkeztetésre vonatkozó nyilatkozatot még nem töltötték ki, akkor mindaddig, 

amíg a nyilatkozat kitöltve nem jut el az Intézményszolgálathoz, a veszélyhelyzet előtt, a 

tanév során utoljára leadott étkezést igénylő nyilatkozatnak megfelelően biztosítjuk az 

étkezéstípust (tízórai, ebéd, uzsonna). 

▪ Az általános iskolások és középfokú oktatásban résztvevők esetében 2020. június 15-ig 

továbbra is biztosítjuk a korábbi gyakorlatnak megfelelően a napi egyszeri meleg 

étkezést (ebéd) azon tanuló számára, aki nem tartózkodik bent az intézményben. A napi 

egyszeri étkezés igénylése szintén a „Szülői nyilatkozat étkezésről új oktatási rend ideje 

alatt – iskola 2020.04.01” megnevezésű nyomtatványon történik. Kérjük, hogy új igény, 

vagy változás esetén két példányban, a fenti módok valamelyikén juttassák el az 

Intézményszolgálat részére. 

▪ Amennyiben a nyilatkozat munkanapon 12:00-ig beérkezik az Intézményszolgálathoz, 

már a következő munkanapon a nyilatkozatban megadottak szerint biztosítjuk az 

étkezést. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg 12:00-ig, akkor a beérkezés napját 

követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani a nyilatkozatban foglaltak szerint az étkezést.  

▪ A napi egyszeri meleg étkezés elhordási lehetősége 2020. június 16-tól megszűnik.  

▪ 2020. június 2-től az Intézményszolgálat székhelyén található pénztárban is van 

lehetőség a térítési díjak fizetésére készpénzzel és bankkártyával egyaránt.  

 

Megértésüket köszönjük! 

Bencsik Zsolt 

    igazgató 
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