SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

KÖZLEMÉNY
A GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI RENDKÍVÜLI SZÜNET
ÉS
AZ ISKOLAI DIGITÁLIS MUNKAREND
IDEJE ALATT
Szekszárd Megyei Jogú Városban működő valamennyi bölcsőde és óvoda – a koronavírus
járványra tekintettel a polgármester által elrendelt rendkívüli szünet miatt – 2020. március 16.
napjától bezárt. Ugyanezen időponttól a kormány döntése alapján az általános és középiskolák
digitális munkarend szerint működnek, ezeket az intézményeket a tanulók nem látogathatják.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékkel, mini
bölcsődékkel és óvodákkal, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a
szakképzési centrum részeként működő nevelési-oktatási és szakképző intézményekkel
jogviszonyban álló gyermekek/tanulók részére a rendkívüli szünet, illetve a digitális
munkarend ideje alatt is biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést.
A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet végrehajtásához kapcsolódóan
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzet idejére gyermekétkeztetést
igénylők számára 2020. március 30. napjától az ebéd házhozszállítását biztosítja. Az étel
kiszállítására előreláthatóan 11.00 és 13.00 óra között kerül sor.

Az igénybejelentés rendje nem változik:
1.

Szekszárdi 2. Számú Óvoda – Bölcsőde
Városi Bölcsőde
Szekszárdi Szakképzési Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Tel.: 20/274 3534

2.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
Tel.: 20/215 8847

3.

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szekszárdi Garay János Gimnázium
Szekszárdi I.Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
PTE Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium
Tel.: 20/274 3410

4.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola)
Tel.: 20/274 3243

5.

Bármely fenti intézménybe járó gyermek esetében:
E-mail: etkezes@szekszard.hu

Az igénybejelentés során az alábbi adatokat kérjük megadni:
Intézmény:
Telephely:
Név:
Osztály/csoport:
Étkezési típus (normál/diétás):
Telefonszám:
Szállítási cím:
Kapucsengő:

Kérjük, folyamatosan figyeljék hirdetményeinket a szekszard.hu honlapon és a helyi sajtóban,
illetve tájékozódjanak az intézményvezetőktől az intézményben szokásos módon.
Azok a gyermekek, tanulók, akiknek részére az iskola, az óvoda vagy a bölcsőde kiscsoportos
felügyeletet biztosít, a szokásos módon étkezhetnek az intézményben. Kérjük, hogy az ezzel
kapcsolatos esetleges későbbi változást az intézményvezetővel folyamatosan egyeztessék.
A gyermeket/tanulót az év közben is járó térítési díjkedvezmények változatlanul megilletik.
Szeretnénk segíteni azoknak a szekszárdi lakóhelyű gyermekeknek az ellátásában is, akik nem
szekszárdi intézménybe járnak, ezért más települési önkormányzat kötelezettsége lenne az
étkeztetésük megszervezése. A veszélyhelyzet miatt ezeknek a gyermekeknek az ellátásáról is
gondoskodik az önkormányzat. Kérjük, ilyen esetben a 20/274 3534 telefonszámon jelezzék
igényüket, továbbá azokat a kedvezményeket, amelyekre jogosultak. Hivatalunk gyors úton
egyeztet az érintett intézménnyel és települési önkormányzattal.

Amennyiben olyan szülő jelzi az ellátási nehézséget, akinek gyermeke Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata ellátási körzetébe tartozik, de kollégista vagy bejáró volt, szintén
felvesszük a kapcsolatot a lakóhelye szerinti önkormányzattal, és közreműködünk az ellátása
megszervezésében.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.)
Korm. rendelet szerint a fennálló, de a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésének
hónapját követő második hónap végéig.

Az önkéntesek eddig felajánlott segítségét itt is megköszönöm!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Szekszárd, 2020. április 22.

Ács Rezső
polgármester

