Tisztelt Szülők, Gyerekek!
A menza rendszer korszerűsítése miatt a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium bevezeti a
QB-Suli webes rendszert.
A 2020/2021-es tanévtől az étkezés megigénylése illetve lemondása nem az eddig megszokott módon
történik, nem az intézményen keresztül. A programba történő regisztráció után a szülő/tanuló végzi az
étkezés megrendelését illetve lemondását.
A rendszer használatához néhány lépést szükséges megtenni. A weboldal többféle böngészővel és
mobil eszközökről is elérhető.

I.

RENDELÉSI FELÜLET ELÉRÉSE:

A rendelési felület internetes böngésző segítségével a következő címről érhető el. Javasoljuk, hogy a
címet mentse el a böngésző kedvencei közé : https://gimnazium-jezsu.qb.hu

II.

REGISZTRÁCIÓ MENETE:

Kérjük, azok is regisztráljanak, akik előzetesen úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánják igénybe
venni az iskolai étkezést! A regisztráció folyamata néhány lépés és egy későbbi étkezési
szándék esetén már nem kell vele foglalkozni.
A regisztráció zárt, így az iskola által nyilvántartott azonosítóval (gyermekek esetén OM azonosító)
lehet csak regisztrálni a képernyő bal felső sarkában található emberke ikonra kattintva.

1

A regisztrációhoz szükséges:
- azonosító: gyermekek esetén a OM azonosítót kell beírni.
- e-mail cím, élő e-mail cím, melyre a visszaigazolásokat küldjük
- adatvédelmi irányelv elfogadása: kérem, gördítse le a lap az irányelv leírás végéig, és pipálja
be, hogy elfogadja az irányelveket.
- robotfeliratkozás kiszűrése: gépelje be a képen található karaktereket, majd nyomja meg a
Regisztráció gombot.
Amennyiben a felugró ablakban gyermeke neve szerepel, kérem, adjon meg egy jelszót (kétszer),
amivel majd be fog tudni lépni. Regisztrációt követően kap egy aktiváló e-mail-t, melyben leírtak
alapján kövesse az utasításokat!

Több gyermek regisztrálása ugyanahhoz az e-mail címhez:
Amennyiben több gyermekét szeretné a rendszerben kezelni, lehetséges
ugyanazzal az e-mail címmel mindegyik gyermek rendeléseit kezelni.
Ebben az esetben az alábbiakat kell elvégezni:
- regisztrálja be egyik gyermekét az előzőekben leírtak szerint
- lépjen be a megadott e-mail/jelszó párossal
- lépjen be a Személyes adatok Személy regisztrálása
menüpontba, majd adja meg másik gyermekének azonosítóját, és a
Regisztrációs gomb megnyomását követően, ellenőrizze gyermeke
nevét, és korábbi jelszavát írja be.
- következő belépéskor a jobb felső sarokban tud választani gyerekek
között
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Térítési díj változások 2020.szeptember 1-től:
Bruttó árak

Tanuló teljes áron

Tanuló 50%
Diétás tanuló teljes
kedvezménnyel
áron
reggeli
250,125,320,tízórai
190,95,230,ebéd
570,285,720,uzsonna
160,80,200,vacsora
460,230,570,Menza kártya egységesen 2000 Ft (új belépők esetén is, és kártyacsere esetén is).

Diétás tanuló 50%
kedvezménnyel
160,115,360,100,285,-

Kérjük, ellenőrizzék a kártyák meglétét, újat csináltatni augusztus 24-től lesz lehetőség.
A kártya árát ezentúl nem kell készpénzben befizetni, igénylés esetén beépítésre kerül a havi számlába.

Diétás étkezést e-mailben lehet igényelni, a stampel.adrienn@jezsu.hu címen, részletesen leírva,
hogy milyen jellegű diétára van szükség. Diétás igényt kizárólag szakorvosi igazolás alapján fogadunk
el, melyet kérnénk csatolni vagy leadni! Csak az előre megigényelt diétás étkezést tudjuk biztosítani!

A korábbi felmérés alapján névre szólóan elkészítjük a kedvezményes étkezés igényléséhez
szükséges nyomtatványt, amit az évnyitón osztunk ki, és aláírva kérünk vissza.
A tartós betegségről szóló igazolást, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozatot folyamatosan lehet leadni, a Gimnázium portáján elhelyezett dobozba téve. A 3 vagy
több gyermek utáni emelt összegű családi pótlékról nem kell igazolást leadni! A kedvezményeket a
korábbi felmérés alapján állítjuk be a programba: https://forms.gle/EaW6iv4wfksZQprb7 Aki még
nem töltötte ki, kérjük, tegye meg! Aki nem tölti ki ezt az űrlapot, annak csak teljes árat tudunk
beállítani az étkezésre!

A programba történő regisztrációt követően megnyílik majd a rendelési felület, erről újból fogunk
tájékoztatni.
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Amennyiben a rendelési felülettel kapcsolatban kérdési lennének a software-t üzemeltető Quadro Byte Zrt.
kollégái 7.30-tól 17.00-ig rendelkezésére állnak telefonon +36 (1) 436-9932, vagy a Kapcsolat menüponton
keresztül tud nekünk e-mailt küldeni.

Üdvözlettel:
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