Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala
6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.
Telefon/Fax: +36 76/508-962
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Ettől az évtől minden szülő/gondviselő folyamatosan, elektronikus formában értékelheti az állami fenntartású
óvodába, általános vagy középfokú oktatási/nevelési intézménybe járó gyermeke által igénybe vett intézményi
étkezés minőségét.
Kérjük, hogy időnként – jellemzően havonta – küldje be az elektronikus felületen gyermeke(i) intézményi
étkeztetésével kapcsolatos értékelését, észrevételeit.
AZ ELEKTRONIKUS ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV A KÖVETKEZŐ LINKEN ÉRHETŐ EL:
https://forms.gle/qFUZZ3vDnbKJSdJMA
Az Űrlap végén, a Küldés nyomógomb megnyomásakor, a megadott adatok a feladás időbélyegével együtt, védett
területen tárolásra kerülnek, és a megadott e-mail címére válaszairól másolatot küldünk. Beküldöttnek számít az
űrlap, ha a Küldés után az űrlap fejléce alatt megjelenik: Válaszát rögzítettük.
Az űrlapon saját email címének, gyermeke osztályának / csoportjának, normál vagy diétás étkezésének megadása
után meg kell adnia gyermeke intézményének típusát (óvoda, általános iskola, kollégium, gimnázium,
szakgimnázium, technikum, szakiskola, szakképző iskola, Juhar Utcai Intézmény), majd magát az intézményt. Ezek
után következnek az étkezés minőségével kapcsolatos kérdések.
Ha gyermeke kollégiumi elhelyezésben is részesül, akkor a „kollégium” intézmény típust, majd a konkrét
kollégiumot válassza ki (ha kollégista gyermeke egyik választható kollégiumban sem étkezik, akkor az „Egyik
választható kollégiumban sem étkezik” értéket válassza ki). Kollégium kiválasztása esetén először a kollégiumi
étkezések minőségéről, utána pedig gyermeke iskolájában igénybe vett étkezés minőségéről adhatja meg
véleményét (ha kollégista gyermeke egyik választható iskolában sem étkezik, akkor az „Egyik választható iskolában
sem étkezik” értéket válassza ki a „Gimnázium/Szakgimnázium/Technikum/Szakiskola/Szakképző iskola (KISK)”
lapon.
Intézmény típusonként igénybe vehető étkezések:
Intézmény típus
óvoda/általános iskola/szakiskola
gimnázium/szakgimnázium/technikum/szakképző
iskola
kollégium (ha a kollégiumban ebédel)
kollégium (ha nem a kollégiumban ebédel)
Juhar Utcai Intézmény

Reggeli

Tízórai
x

Ebéd
x

Uzsonna
x

Vacsora

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

Kérjük, hogy az „Ételek mennyisége” kérdésnél a választható étkezések (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
soraiban, ha az adott étkezést nem veszi igénybe gyermeke az igénybe vehető étkezések közül, (illetve, ha az
intézmény típusban az adott étkezés nem is lenne igénybe vehető), akkor a „nem eszik” oszlopot válassza ki.

Köszönettel: Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala

