Kedves Szülők!
Az oktatási kormányzat által kiadott tájékoztató szerint a tanév végéig, június 15-ig érvényben
marad a tantermen kívüli, digitális munkarend.
Ezzel párhuzamosan június 2-tól minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek
kiscsoportos felügyeletét a járványügyi előírások betartásával (lázmérés, fertőtlenítés, maszk).
A kiscsoportos gyerekfelügyelet igénybevételéhez a Kerületgazdánál történő étkezés
megrendelése mellett párhuzamosan írásos jelentkezés is szükséges az info@centi.hu email
címen annak érdekében, hogy az iskola a csoportbeosztást el tudja készíteni. A június 2-val
kezdődő hétre az étkezés megrendelését és a felügyelet igénylését 05. 26-án kedden 16
óráig kell leadni.
A következő hétre (jún. 8-12.) igényelt gyermekfelügyeletet jún. 2. (kedd) 16 óráig kell jelezni
a Kerületgazdának és az iskolának is.
Június 2-15. közötti időszakban a szaktanárral történt előzetes egyeztetést követően
felzárkóztató foglalkozás is szervezhető. A konkrét időpontot az illetékes pedagógussal kell
egyeztetni.
Ezt követően június 15. és 26. között (25. 26. héten) továbbra is ezen a módon történhet a
tanulók kiscsoportos felügyelete az iskolában.
E mellett a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a 25. és a 26. héten már
napközis tábori szolgáltatást nyújt, így választási lehetősége van a tekintetben, hogy az
iskolai kiscsoportos gyermekfelügyeletet veszik igénybe a tanuló saját intézményében,
vagy az önkormányzati napközis tábort (a tábori felhívásban meghatározott
feltételekkel).
Étkezés megrendelése:
Kerületgazda Szolgáltató Szervezettől kapott tájékoztatás szerint az iskolai ügyelet és a nyári
napközis tábor idejére az alábbiak szerint kell az étkezést megrendelni.
Az iskolai étkezéshez a június 2-30-ig tartó időszakra a jelentkezést a szülők az iskolához
tartozó ügyintézőnek jelezzék. Mindenképpen jelezni kell, hogy napközis tábori ellátást vagy
iskolai felügyeletet kérnek-e a szülők gyermeküknek.
Fontos, hogy az étkezés megrendelésekor mindig adja meg az iskolakódot, gyerek nevét,
osztályát, hogy beazonosítható legyen kinek kér étkezést.
Az étkezési fajtán nincs lehetőség módosítani, kérés, hogy csak egyféle menüt jelöljenek meg.
Folytatódik a heti megrendelési mód, ezért minden hét kedd délután 16 óráig jelentkezhetnek a
szülők a következő hétre.
Csúszás esetén kivételesen lehetőség van pót rendelésre az idő rövidsége miatt.
Iskolai ügyintéző elérhetősége:

urban.viktoria@keruletgazda.hu
Kérem szíveskedjék a szülők figyelmét felhívni arra is, hogy a lemondásokat a szülőnek kell a
MS-ban bejelölnie.
Amennyiben adott a lemondás lehetősége, akkor nem hetente, hanem teljes hónapra történik a
befizetés, mert a szülők lemondási lehetőségét nem tudja a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
zárolni.

