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Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A Városi Operatív Törzs ülésének döntései értelmében :

„Tekintettel arra, hogy az iskolánkban az étkeztetést a Kecskeméti Református Egyházközség
Konviktusa biztosítja, ezért az a döntés született, hogy a 2020.03.16-ra, azaz hétfőre megrendelt
ebédet el lehet vinni ételhordóban.
Keddi naptól a nyári szünidei étkeztetéshez hasonló rendszerben biztosítják az ebédet a gyerekek
számára, azoknak, aki igényli és jelzi az oktatási intézmény felé. A szülőket kérik, hogy hétfőn
(03.16.) 12 óráig, kedden (03.17) 8-12 óráig jelezzék vissza, hogy igényt tartanak -e gyermekük
számára az ebédre.
Ennek értelmében 2020. március 18-tól, szerdától az iskolai étkezések automatikusan lemondásra
kerülnek, azoknál, akik nem kérnek, vagy semmilyen formában nem éltek a visszajelzéssel.
A lemondásra kerülő, de kiszámlázott és befizetett étkezési díjak (március havi) a következő
befizetéskor (május hónapban) kerülnek jóváírásra.

A hétfőre, 16-ra megrendelt ebédet 11.00 órától 14.00 óráig lehet elvinni a nagy Konviktusból
saját, hozott ételesben.
2020.03.16-tól lehetőség nyílik az áprilisi étkezési díj banki átutalására , az alábbi
bankszámlaszámra: 10915008-00000009-23600004 Unicredit Bank .
Megjegyzés rovatban kérjük tüntesse fel a gyermek nevét, osztályát, valamint, hogy étkezési díj.

Csoportos beszedés is továbbra a szokott rendben, április 14.-én kezdődő héten lesz az áprilisi díj
terhelése, amennyiben igényelte.

Készpénz fizetés helyben a Gazdasági Hivatal pénztárában folyamatos, továbbra is a megszokott
rendben zajlik.
Az aktuális befizetési határidő: 2020.03.16-tól-2020.03.20-ig

Nyitvatartás :
hétfő 7.30-17.00 ( befizetési héten)
Kedd,szerda csütörtök : 7.30-15.30
Péntek 7.30-15.00
Telefonon: 06-76-500-383/112- es mellék, e-mailben: kiss.anita@krek.hu tudunk tájékoztatást
adni

Együttműködésüket köszönjük:
Gazdasági hivatal

Kecskemét, 2020.03.16.

…………………………………………………….
Virág Gabriella
Gazdasági igazgató

