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Magyarországon az óvodák és az általános iskolák április 7-ig bezárásra kerülnek, a gimnázium a
következő hetekre átalakítja a tanrendjét. A középiskolai korosztály számára fennmarad az
érvényben lévő digitális tanrend, amelybe integráljuk a kisgimnazisták tanulási rendjét. Az új óraés tanítási rendet hétfőre (március 8.) fogjuk közzé tenni. A mai napon minden diákot arra
kérünk, hogy 
vigye haza a tanuláshoz szükséges felszerelését és holmiját. A következő héten a
járványügyi szabályok függvényében és azok betartása mellett - délutáni időpontokban biztosítunk lehetőséget a bennmaradt felszerelés hazavitelére.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanítást online, digitális tanrendben folytathassuk. Az átállás
időszakában, az első héten az osztályfőnökök és a szaktanárok elsődleges feladata a diákok és a
szülők segítése abban, hogy módszertanilag és technológiailag megfelelő feltételek álljanak
rendelkezésre. Az intézmény tanárai a nagygimnazisták digitális tanrendje során szerzett
tapasztalatok alapján felkészültek és készek az online tanítás és tanulás megszervezésére a
kisgimnazisták számára. Figyelünk a korosztálynak megfelelő terhelésre, ezért meghatározott
számú online tanórát fogunk elhelyezni az órarendben, és egyenletesen fogjuk a közzétételi
tananyagot is beosztani. Az első hét végén online kérdőívvel fogjuk felmérni a terhelést, illetve a
tapasztalatokat. Természetesen a szülők a szokásos csatornákon keresztül is tájékoztathatják az
észrevételeikről az osztályfőnököket és a szaktanárokat.
A gimnázium digitális munkacsoportja segíti a tanuláshoz szükséges technikai problémák
megoldását. Az iskolai e-mail fiók (Google alkalmazások) használatával kapcsolatos kérdéseiket a
digitalis@jezsu.huemail címre küldjék el.
Az iskolai menza elvitelre ebédet biztosít a járványügyi szabályoknak megfelelő csomagolásban.
Amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, kérjük, hogy március 5-től a menza weboldalán
rendeljenek újra, ugyanis az intézmény törölte a március 8-a utánra vonatkozó eredeti
rendeléseket.
Jó egészséget és sok lelki erőt, Isten áldását kívánom minden családnak, a szülőknek és a
gyerekeknek. Köszönöm az eddigi közös munkát és törődést a gyermekek nevelésében és
oktatásában, és bízom abban, hogy az előttünk álló időben továbbra is számíthatunk egymás
támogatására. Laudetur Jesus Christus/Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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