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Iktatási szám: 1351/2020 Tárgy:  Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása  érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedés helyi szintű meghozatala:  

Általános iskolások étkeztetésének biztosítása- tájékoztató és igényfelmérés 
 

  

Tájékoztatás és igényfelmérés 
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata 

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetése következtében szükséges Sárosd Nagyközség 
Önkormányzata által biztosítandó iskolai gyermekétkeztetésre vonatkozóan 

Tisztelt Szülők! 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési 

és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről döntött. 

Általános információk: 

• 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül 

megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának 

megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. 

A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell. 

• Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a 

tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást 

nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend 

keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. 

• A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb 

csoportos találkozásokat, közös programokat. Kérjük erre fokozottan figyeljenek, gyermekeiket ne 

engedjék szülői felügyelet nélkül az utcán csatangolni. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok 

bevonásával, kis csoportokban (2-3 fő) célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a 

nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!  

• A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az intézményvezető és az új munkarend 

megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is ott végzik tevékenységüket. 

AZ ÚJ MUNKAREND RÉSZLETEIRŐL ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A SÁROSDI 

FARKAS GYULA BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐSÉGE TÁJÉKOZTATNI FOGJA 

ÖNÖKET. 

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A 

főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem 

történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben 

lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással). 

Jelen igényfelmérés során kérjük, hogy amennyiben semmilyen módon nem tudják biztostani iskolás korú 

gyermekek napi ellátást úgy kérjük nyilatkozzanak, hogy igénylik-e az önkormányzat által biztosítandó napi 

egyszeri meleg ételt, melyet lakcímre történő kiszállítással próbálunk megoldani. Az ilyen fajta étkeztetést az 

igényfelmérés feldolgozása után 2020. március 18-tól tudjuk biztosítani, hasonló módon, mint a szünidei 

gyermekétkeztetést, kivéve, hogy az ételeket az önkormányzat szállíttatja ki tanítási napokon 11:30-14:00 

között. Az igénylést kizárólag rendszeres igénybevétellel biztosítjuk, mely azt jelenti, hogy folyamatosan minden 

hétköznap heti öt alkalommal történik kiszállítás, amig jelen új munkarend életben van, illetve más Kormány 

utasítás nem születik. A szülőknek 2db éthordóról szükséges gondoskodniuk, melynek tisztaságát és 

higéniáját szigorúan ellenőrizzük és az ételhordó edényzetet a konyhán fertőtlenítjük. Rossz nem zárodó és 

nem megfelelő higéninai állapotú éthordó esetében az étel kiadását megtagadhatjuk.  

A kiszállított ételt a kézhezvételt követő 30 percen belül kérjük elfogyasztani, ha erre nincs, mód tárolja 

hűtőben. Az újra hőkezeléskor az étel hőmérsékletének el kell érnie a 75˙C-ot. A meleg étel minőség, 

megőrzési ideje újra hőkezelés nélkül: 3 óra. 

Tájékoztatom, hogy a gyermekétkeztetés díja megegyezik az iskolai gyermekétkeztetés ebéd díjával. 

Természetesen az eddig megállapított kedvezmények továbbra is élnek. 

A hátoldalon található igényfelmérési lapot 2020. március 17. (kedd) 12:00-ig szükséges eljuttatni a Farkas 

Gyula Baptista Általános Iskolába. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 

 

Sárosd, 2020.03.15. 

    

Tisztelettel:     Dunkl Gergely  

   polgármester 
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IGÉNYBEJELENTÉS 

 
A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata 

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetése következtében szükséges Sárosd Nagyközség 

Önkormányzata által biztosítandó 

 iskolai gyermekétkeztetésre vonatkozóan 
 

Leadási határidő: 2020.03.17. 12:00, Leadás helye: Sárosdi Farkas Gyula baptista Általános Iskola (2433 

Sárosd, Fő utca 10.-12. 

Az alábbi adatokat kérjük olvashatóan adják meg, az adatlapon minden adat megadása kötelező a folyamatos 

kapcsolattartás biztosítása érdekében. Mivel a humánjárvány idején kerülni kell a személyes kontaktusokat, így 

kérjük, hogy a telefonos elérhetőségeiket mindenképpen adják meg! 

 

SZÜLŐ/MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ADATAI: 

NÉV:  

SZÜLETÉSI NÉV:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

ANYJA NEVE:  

LAKCÍM:  

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG:  

E-MAIL CÍM (amennyiben rendelkezik vele)  

TANULÓ ADATAI: 

1. NÉV:  2. NÉV:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

TAJ SZÁM:  TAJ SZÁM:  

MELYIK OSZTÁLYBA 

JÁR: 
 

MELYIK OSZTÁLYBA 

JÁR:  

 

3. NÉV:  4. NÉV:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

TAJ SZÁM:  TAJ SZÁM:  

MELYIK OSZTÁLYBA 

JÁR: 
 

MELYIK OSZTÁLYBA 

JÁR:  

Fent megnevezett szülő/más törvényes képviselője (megfelelő aláhúzandó) nyilatkozom, hogy az alább felsorolt 

általános iskolás korú gyermekem tekintetében a 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján a koronavírus miatt 

a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetése következtében a gyermekétkeztetés 

szolgáltatást, a mellékelt tájékoztatásban foglaltak elfogadásával (napi egyszeri meleg étel: ebéd) Sárosd 

Nagyközség Önkormányzatától igénybe veszem. 
Adatvédelmi tájékoztató: 

Adatkezelő neve: Sárosdi Polgármesteri Hivatal, Képvsielője: Dr. Varjú Mihály, Az adatkezelés célja: rendkívüli gyermekétkeztetés biztosítása, az adatkezelés jogalapja: az 

érintett hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei: Sárosd Nagyközség Önkormányzata élelmezésvezetői, polgármester, Sárosdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a 

személyes adatok tárolásának időtartama maximum 2 év) 
 

Az adatszolgáltatás önkéntes.  Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önrevonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.  
Az adatszolgáltatás önkéntes, a személyes adatok megadására nem köteles. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: pl.: Nem biztosítható a gyermekétkeztetés  
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

beleegyezésemet adom. 

Kelt:  

        ____________________________ 

        szülő/törvényes képviselő aláírása 


