Felhívás ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
AKormány döntése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő írásos kérelmére a déli meleg
főétkezéstingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos kortól 18 éves
korig) részére.
Felhívom azon szülő/törvényes képviselő figyelmét, aki igényelte gyermeke részére az ingyenes
szünidei étkeztetést a 2016/2017-es tanév nyári szünidejének időtartamára, hogy az étkeztetés az
alábbiak szerint kerül biztosításra:

A gyermekétkeztetés időtartama: 2017. június 19. (hétfő) – 2017. augusztus 16. (szerda).
Az ISKOLÁS KORÚ ÉS ÓVODÁS KORÚ, DE ÓVODÁBA MÉG NEM JÁRÓ GYERMEKEK
esetében az ételkiosztás helyszíne: Dunaföldvári-Bölcskei-MadocsaiMikrotérségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium, Beszédes József Általános Iskolájának
étkezője - 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 17-23./A. - 12.00 órától 13.00 óráig.
Amennyiben a gyermek nem a helyszínen fogyasztja el az ételt, úgy a szülő/törvényes képviselő
az étel elviteléhez szíveskedjen éthordót biztosítani.
Az ÓVODÁBA ÉS BÖLCSŐDÉBE JÁRÓ, ingyenes szünidei étkeztetést igénylő gyermekek
részére a nyári szünidő időtartama alá eső munkanapokon az Óvodában illetve Bölcsődében
kerül biztosításraaz ingyenesétkeztetés,az óvodai és bölcsődei ellátás igénybevétele során.
Az Óvoda az alábbiak szerint lesz nyitva a szünidőben:
• 2017. június 30-ig mindegyik óvoda nyitva tart,
• 2017. július 03-tól 2017. július 28-ig a Jókai utcai óvoda lesz nyitva,
• 2017. július 31-től 2017. augusztus 25-ig az Iskola utcai óvoda lesz nyitva,
• 2017. augusztus 28–tól 2017. augusztus 31-ig ügyelet lesz az Iskola utcai óvodában.
A Bölcsőde a nyári szünidő időtartama alatt 2017. augusztus 11-ig (péntek) tart nyitva.
Az 5-18 HÓNAPOS KORÚ GYERMEKEK részére 43 db, életkoruknak megfelelő bébiétel kerül
kiosztásra a Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál.
Fontos, hogy amennyiben jelezte igényét az ingyenes szünidei étkeztetés igénybevételére, és
időközbenbármilyen ok miatt nem tudja, vagy nem kívánja azt mégsem igénybe venni, úgy
problémáját azonnal jelezze a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen, vagy a 06/75-541068, 541-067, 341-068-as telefonszámon.
Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy fontosa gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre, illetve hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultsági
időszakánakfigyelemmel kísérése, valamint ezen ellátások ismételt megállapításának a támogatás
lejártát megelőzően történő kérelmezése, melyet megtehet a kedvezmény lejártát megelőző három
hónapon belül!
Dunaföldvár, 2017. június 02.
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