TÁJÉKOZTATÁS
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZÉSRŐL
A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket/Törvényes
képviselőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsödében, mini bölcsödében, bölcsődei
ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, ezen
rendelkezés hatálya alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az
őszi, téli, tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon megszervezi és ennek keretén belül a
szülő, törvényes képviselő kérelmének meg felelő időtartamban az adott gyermek részére
biztosítani.
Az étel kiszállításához minden esetben a szülőnek kell biztosítani a csereéthordót!
Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a
szülő/törvényes képviselő köteles a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban bejelenteni:
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi
igénybe újból a gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető. Ha a jogosult több hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő
számú nyilatkozatot kell kitölteni.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtására a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban (8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.) ügyfélfogadási
időben van lehetőség.
A nyilatkozat - az évközi szünet időtartama kivételével - a nevelési év, tanév során bármikor
benyújtható, illetve módosítható.
Tájékoztatom, hogy a 2016/2017. tanév vonatkozásában:
 nyári szünet: 2017. június 16 - augusztus 31. közötti munkanapokon lesz (az első tanítási
nap 2017/2018-as tanévben: 2017. szeptember 1.)
Az önkormányzat a nyári tanítási szünet időtartamára eső szünidei étkeztetés napjait az alábbiak
szerint határozza meg: 2017. június 19 – augusztus 31. közötti munkanapok.

Az óvoda nyári zárva tartásának időpontja:




Pákai Öveges József Óvoda Csömödéri Telephely: 2017. június 19 – 2017. július 14.
Pákai Öveges József Óvoda Novai Telephely: 2017. július 10 – július 21.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. június 10.
Csömödér, 2017. május 12.
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