
Információk az ebédbefizetés módjának változásáról 
 
 
 
Tisztelt Szülők! 
 
A 2020/21-es tanévtől kezdve iskolánk át kíván térni az iskolai étkezések 
utólagos kiegyenlítésének módjára. 
 
 
Ez mit jelent? 

 2020 augusztus hónapban a szülőknek a gyermekük szeptemberi hónapra való étkezését 
nem kell befizetniük, csak jelezniük étkezésre való igényüket. 

 Az étkezési igény jelzése (3x vagy 1x, ételallergiás, diétás), mindenképpen fontos, mert az 
iskola ez alapján rendeli meg a szolgáltatótól az ételszállítást. 

 Ugyanúgy fontos az is, hogy szeptember hónapban, ha a gyermekük tervezhetően hiányzik, 
jelezzék az étkezési igényük lemondását (lemondani 9 óráig a következő munkanapra lehet, 9 
óra után már csak harmadnapra.) 

 Októberben történik a szeptemberi hónap étkezés kiegyenlítése. 
 
Fontos!  

1. Az iskola elszámolása és a rendelése az ebédszállító cég felé nem változott. Az iskola 
fenntartója a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség finanszírozza meg előre 
az étkezést.  

2. Ezért lényeges, hogy a szülőknek előre kell jelezniük gyermekük étkezési igényét, mert csak 
akkor rendeljük meg az ennivalót a gyermek részére, ha van rá igény.  

3. Lényeges az is, hogy ugyanúgy le kell mondani az étkezést, mint korábbi években, különben 
az elszámolásnál nem tudjuk figyelembe venni a gyermek hiányzását. 

 
 
Miért jó ez? 

 Augusztus, szeptember hónapban, az iskolai tanévkezdés több tízezer forintjába kerül a 
szülőknek, ezért ha az étkezést a gyermek számára nem ekkor kell fizetni, hanem majd, csak 
később, akkor ezzel könnyítettünk a tanév eleji anyagi megterhelésen. 

 A „leétkezett” napokat kell fizetni, nem kell számolgatni a szülőnek sem, hogy mennyi 
lemondása is volt az elmúlt hónapban, mennyit is kell fizetni. 

 Nem keletkeznek sztornó számlák, amiket így ki sem kell nyomtatni, ezzel keresztyén 
ökoiskolához méltóan védjük a teremtett világot. 

 
 
Mi nem változik? 

 Az ebédlemondások jelzése, ami továbbra is fontos. 
 A szolgáltató, akitől ugyanazt a jó minőséget és adag mennyiséget kérjük, mint az előző 

évben.  
 
 

Bízunk benne, hogy a fejlesztésünk beváltja a hozzáfűzött reményeket és a szülők mellett az iskolának 
is könnyebbséget jelent majd hosszabb távon. 
  


