
Tisztelt Szülő / Gondviselő! 
 

Köszönettel vettük, hogy jelezte gyermeke(i) részvételi szándékát Ajka Város Önkormányzata és a 

Városi Intézmények Működtető Szervezet közös szervezésében megvalósuló nyári napközis 

táborban. 

 

 

Fontos információk, szabályok: 
 

- A gyermekek napközbeni ellátást az általános iskola 1 – 7 osztályt befejezett tanulóinak tudjuk 

biztosítani a részvételét, tehát 8. osztályt elvégzett tanulókat már nem tudjuk fogadni.  

- A napközbeni ellátás időszaka:  2021. június 30-tól 2021. augusztus 31. 

Hétfőtől csütörtökig  730 – 1530 óra,   pénteken 730 – 14 óra 

- Helyszín:  

2021. június 30. napjától 2021.július 30 napjáig: 

 Ajkai Eötvös Loránd – Kossuth Lajos Általános Iskola (Ajka, Móra Ferenc utca 19.) 

2021. augusztus 2. napjától 2021. augusztus 31.napjáig 

Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Ajka, József A. utca 30.) 

Gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevők számára: 

2021. június 30. napjától 2021. augusztus 31. napjáig: 

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Ajka, Verseny utca 18.) 

- A gyermekek napközbeni ellátására az igényeket a tárgyhét előtti szerdai napig kérjük jelezni 

az elérhetőségek valamelyikén: 
cím:  Városi Intézmények Működtető Szervezete,  Ajka, Sport utca 2/C. 

Tel.:  88/500-497 -es telefonszámon,  

e-mail: vezeto@vimsz-ajka.hu  

Azokat a gyerekeket, akiket nem jelentettek le a megadott határidőig, nem áll módunkban 

fogadni a napköziben. 

- A napköziben a részvételt csak az étkezési térítési díj előre történő befizetésével tudjuk 

biztosítani. 

- Étkezési térítési díj befizetési helyszíne és időpontja: 
Városi Intézmények Működtető Szervezete –  Ajka, Sport utca 2/C. 

Munkanapokon  hétfőtől csütörtökig:  800 – 1600 óra között  

pénteken:   800 – 1200 óra között. 

Napi egyszeri étkezést – ebéd – tudunk biztosítani, melynek térítési díja: 576,- Ft/fő/adag 

Az étkezést a Bakonygaszt Zrt biztosítja (Építő Étterem Ajka, Rózsa utca 2.) 

- A gyermek esetleges ételallergiáját legkésőbb a napközi igénybevétele előtt három nappal kérjük 

írásban, orvosi igazolással együtt jelezni a Városi Intézmények Működtető Szervezetének (8400 

Ajka, Sport utca 2/C.  vagy a vezeto@vimsz-ajka.hu e-mail címen. 

- A napközi igénybevételének elsőnapján a szülő által kitöltött és aláírt egészségügyi és 

adatvédelmi nyilatkozattal kell megjelenni. 

- A napköziben résztvevő diákok biztonsága és zavartalan ellátása érdekében a nyári napköziből 

azonnali hatállyal kizárható az a tanuló, aki a napközi házirendjét megszegi, és ezzel társait testi 

épségét, erkölcsi fejlődését veszélyezteti. A kizárásról a felügyelő javaslatára a Városi 

Intézmények Működtető Szervezete vezetője dönt, aki erről a szülőt azonnal értesíti. 

- A napközi ideje alatt az aktuális egészségügyi előírásokat mindenkinek be kell tartani! 
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