Tájékoztató az iskolai NYÁRI szünidei gyermekfelügyelet gyermekétkeztetéssel történő
igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról, helyszínéről –
a PRIZMA Általános Iskola XIII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekei
számára
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, mint jogszabályi kötelezett biztosítja a gyermek életkorának
megfelelő szünidei gyermekfelügyeletet és gyermekétkeztetést, mely kötelezettség az 1997. évi XXXI.
törvény (Gytv.) és a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeleten alapul.
• a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott NYÁRI tanítási szünet időtartama alatt, az
iskola zárva tartásának időtartama alatti 54 munkanapon keresztül; 2019. évben:
szünidei gyermekétkeztetés és
gyermekfelügyelet időszaka

szünidei gyermekétkeztetés és gyermekfelügyelet
helyszíne, ideje

Frim Jakab Napközi Otthon
Címe: 1138 Budapest, Új Palotai út 9-11.
2019. június 17. és augusztus 30.
között
54 munkanapon át

Telefonszáma: 329-02-48
Nyitvatartási időben:
hétfőtől - péntekig 7-17 óra között

Az Önkormányzat a meleg ebéd, főétkezés mellett a gyermekfelügyeletet kérők számára a reggelit és az
uzsonnát is biztosítja a XIII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, PRIZMA Általános Iskola
tanulói részére, amely szolgáltatás a gyermek szülője, törvényes képviselője kérelme alapján igényelhető.

A kérelemként szolgáló igénylőlapot és a megállapodás nyomtatványt
a szülők a Prizma Általános Iskolától igényelhetik május 8-tól.
A kitöltött nyomtatványokat az iskolának kell leadni június 6-ig!
Tájékoztatom, hogy az étkeztetést és a felügyeletet biztosító intézmény együttműködési megállapodást köt
a szülővel.
Felhívom szíves figyelmét, hogy ha az intézményi felügyeletet és gyermekétkeztetést betegség vagy más ok
miatt a gyermek nem veszi igénybe, akkor azt a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak szerint be kell jelenteni
•
a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
•
a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból
a gyermekétkeztetést.
Amennyiben a szünidei gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés igénybevételét előre nem látható hiányzás,
betegség vagy egyéb ok akadályozza, azt be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére
mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
Amennyiben a megrendelt gyermekfelügyelet és étkeztetés szolgáltatást indokolatlanul nem veszik igénybe
és azt az előző munkanapon nem mondták le, abban az esetben az igénylést a szünet hátralévő időszakára a
következő naptól automatikusan töröljük.
A gyermek a szünet hátralévő napjaiban így már nem vihető a Frim Jakab Napközi Otthonba!
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