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ÁRAK: 2022-2023 

Megrendelés:  
leendő elsősöknek:   2022.06.07-én 7:00 – 17:00  -ig           és         08-án 7:00 – 17:00 –ig 
leendő felsősöknek: 2022. 06.13-án 7:00 – 15:00-ig          és          14-én 7:00 – 17:00-ig 
 
Ruhák átvétele (elvitele): 2022. augusztus 23-25 napokon 7:00 – 17:00 között 
 
EGYENRUHA:    tájékoztató ár, az inflációt követően változni fog 
 méret:           122-140     /         146-158 
fiúknak:      25.000.-Ft   /    30.000.-Ft (alsó/felső) 
lányoknak: 25.000.-Ft   /   30.000.-Ft (alsó/felső) 
………………………………………………………………………………………………………… 

Iskolaköpeny:   4.400.-Ft/db 
 Póló:    2.000.-Ft/db 
 Nyakkendő:      2.300.-Ft/db 
 Sál:                2.300.-Ft/db 
 Jelvény:      900.-Ft/db 
 Tornazsák (csak felsőben): osztályszinten fizetendő 

Év közben: megvásárolható : munkaidőben Jakab Marcsi nénitől a gondnoki raktárban 
 7:00 – 16:00-ig. 

Köpenyhiány esetén a gyermek a portáról kölcsönöz köpenyt, melynek díja napi 100.-Ft 
 
 
DIÁKIGAZOLVÁNY: 
2011.12.30-án megváltozott a diákigazolványok kiadásának rendje. 
1. Okmányirodai fényképezés szükséges. A fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi 
okmányokra van szükség: születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy személyi 
igazolvány,(útlevél) és lakcímkártya.  
Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás ingyenes. Az eljárás részeként, a jogosult adatlapot kap 
az okmányirodai ügyintézőtől, melyen szerepel egy 16 karakteres azonosító.  
2. Ezt az adatlapot kell az iskola titkárságára a szülőnek elhoznia, majd a további ügyintézést az 
iskola végzi.  
A diákigazolvány igénylése ingyenes. 
Az iskolai ügyintéző rögzíti, és elektronikus úton továbbítja az igénylést az Oktatási Hivatal felé.  
3. Az Oktatási Hivatal a gyermek iskolájába postázza ki az elkészült diákigazolványt, ahol 
titkárságon lehet átvenni aláírás ellenében, elsősöknek az osztályfőnök adja át. 
4.Az igazolvány elkészültéig – kérelemre – az intézmény díjmentes igazolást állít ki a beküldött 
igénylés adatai alapján. (A közlekedési vállalatok csak az elektronikus felületről kinyomtatott 
igazolásokat fogadják el, a kézzel kiállított, ill. egyéb igazolások nem jogosítanak kedvezményre.) 
 
 
TANKÖNYV:  
Minden évfolyamon ingyenes. 
 
 
TELEFONÁLÁS: 
Az iskolai telefonról (a gazdasági irodáról, vagy az ig. helyettesi irodából) lehet: 100.-Ft 
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BIZTOSÍTÁS: 
A Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2022. január 1. 
napjától 2023. december 31. napjáig - szóló szerződést kötött a Groupama Biztosító Zrt.-vel, mint vezető 
biztosítóval, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel, mint együttbiztosítóval annak érdekében, hogy 
az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek 
megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük 
betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek. 
 
 
 
ISKOLATÁMOGATÁS: 
Iskolánkat kérjük támogatni az Egyházközség által alapított Péter-Pál Alapítványon keresztül, mely NAV 
1%-ra jogosult szervezet. 
Éves kért támogatás 12.000.-Ft (havi 1000.-Ft) – családonként (!), melyet  csekken lehet befizetni, ill. az 
alapítványi számlára lehet utalni. Csekk található egész évben a porta kicsi ablaka melletti tartóban. 
Számlaszám:10403112-31111182-00000000 
 
SZÜLŐI EGYESÜLET: 
Iskolánkban működik a Szent András Szülői Egyesület, melynek tagdíja 3000.-Ft/év. Befizetés a 
pénztárban, ill. átutalással, a honlapon található bankszámlaszámra. 
(Alapszabály megismerése, tájékoztató a szeptemberi szülői értekezleten lesz, a vezető tájékoztatása 
alapján.) 
 
ISKOLAI ÉTKEZÉS: (érvényes 2023.01.01-től) 
 
       napközi (3x): 1140.-Ft/nap   50% : 570.-Ft/nap 
tízórai, ebéd (2x): 994.-Ft/nap   50% : 497.-Ft/nap          50% 
            ebéd (1x): 850.-Ft/nap  50% : 425.-Ft/nap  diétás ebéd: 1102.-Ft/nap (551.-ft) 
  
− 3 és több gyermekesek, valamint tartós betegség esetén, a jogosultság 50% 
− RGYT jogcímen minden évfolyamon ingyenes az étkezés! 
 (RGYT: Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatás - Önkormányzattól kérelmezhető). 
 
 A tanév első napján az osztályfőnökök osztályonként felmérést készítenek, hogy melyik gyermek igényel 
étkezést (1x,2x,3x). Speciális étkezés lehetséges a liszt, tej és tojás érzékenyeknek. Az igényeket 10 óráig 
leadják a gazdasági vezetőnek, aki ebédíven vezeti osztályonként és személyenként az ebédigényléseket. 
 
Az iskola tálalókonyhával rendelkezik, ezért az ebédet beszállítják. Az iskola szolgáltatója a CHRISSTEAM 
Kft. Az étkezőben előre megterített asztaloknál, a házirend alapján, tanári felügyelettel, a konyhai 
alkalmazottak közreműködésével reggeliznek és ebédelnek a gyermekek. Az uzsonnát a konyhai dolgozók 
osztályonként, azon belül egyenként csomagolva adják át a napközis tanároknak. 
Az ebédlőben csak az általunk megrendelt ételt fogyaszthatják el a gyerekek, kivéve, ha orvos által javasolt 
ételre van szüksége. Erről szóló igazolást kérem az osztályfőnököknek tanév elején leadni. 

EBÉD LEMONDÁS: telefonon (26-310-529) vagy személyesen a portán, minden nap 9:00-ig lehetséges az 
erre rendeszesített füzetbe beírva: osztály, név, mikortól-meddig adatok megadásával. A lemondás a 
következő naptól érvényes. A lemondások a következő hónapban lesznek jóváírva. 

ÉTKEZÉS TÍPUS VÁLTOZTATÁS telefonon (26-310-529) vagy személyesen a portán, az aktuális 
hónapon belül nem, csak a rákövetkező hónap elejétől lehetséges, előre bejelentés alapján. 

EBÉD BEFIZETÉS: 
Az étkezési díj átutalással fizetendő. egy nyilatkozat kitöltésével - ahol a szülő megadja az e-mail címét, 
melyre havonta a számlát küldi el az iskola a befizetendő összegről. A szülő vállalja, hogy az étkezési térítési 
díjat átutalja az alábbi bankszámlaszámra:  

CIB Bank Zrt. 10700550-68745828-51100005 
AZ ADOTT HÓNAP 20-IG! 

https://szentandrasiskola.hu/legyel-tagunk/
https://szentandrasiskola.hu/wp-content/uploads/2020/08/Eb%C3%A9dbefizet%C3%A9s-%C3%A1tutal%C3%A1ssal.docx

