


PROFILBEÁLLÍTÁS

Haladási napló 
alapértelmezett füle:

NAPIREND

Haladási napló 
alapértelmezett nézete:

MUNKAHÉT, vagy
MUNKAHÉT SZOMBATTAL

Végül:

MENTÉS



Haladási napló /
Napló kitöltése 

NAPLÓZÁS

A naplózott órák zöld 
színnel, a nem 
naplózottak piros 
színnel jelennek meg.



A dátum, ill. az adott 
iskolai hét  
kiválasztása lenyíló 
fül (1) segítségével, 
vagy az oldalra 
mutató oda-vissza 
nyilakkal (2)

NAGYON FONTOS:
A naplózást a tanév 
legelejétől (2. hét: 2019. 
09. 02. – 2019. 09. 08.) 
kezdjétek, mert így lesz 
helyes az órák sorszáma!
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ÓRA NAPLÓZÁSA

Óra témája:

előre feltöltött tanmenet 
alapján, vagy  manuálisan 
az adott mezőbe írva 
(kötelező mező!)

Jelenlét kezelése:

alapértelmezettként a 
jelenlét gomb van kijelölve, 
tehát ha ott volt a gyerek, 
nincs semmi teendő, ne 
kattintsatok rá, mert akkor 
üres óraként naplózódik!
Akkor jó, ha a 
jelenlét/hiányzás kék 
mezőben jelenik meg!!!

Jelenlét

Végül: ÓRA NAPLÓZÁSA



NAPLÓZÁS 

TÁPPÉNZ, ANYANAP ESETÉN

 Az óra témáját „kihúzzuk”

 Tanóra adatainál a megjegyzésbe 
írjuk a megfelelőt: táppénz, vagy 
anyanap

Végül:

ELMARADT ÓRA



TANMENET

A tanmenet feltöltése 
kétféleképpen történhet:
• importálással
• manuálisan, itt a 

felületen 

Import:

1. foglalkozás (növendék) 
kiválasztása

2. fájl kiválasztása
3. importálás



Manuális:

1. + ÚJ gomb

2. foglalkozás (növendék) kiválasztása

3. TOVÁBB gomb

4. Sorok kitöltése (másolás lehetséges)

5. MENTÉS gomb



ÉRTÉKELÉS

Értékelések / Évközi

• foglalkozás (növendék, v. 
csoport) kiválasztása

• TOVÁBB gomb



• Értékelés módja – választás a legördülő menüből
• Bejegyzés dátuma* – nap kiválasztása a lenyíló naptárból
• Osztályzat kiválasztása – kattintás a megfelelő jegyre
• MENTÉS gomb

* A dátum kiválasztása nagyon fontos, mert csak így kerül megfelelő hónapra (oszlopba) a jegy!



ÉRTÉKELÉS 

 új beállítási lehetőség teljes 

osztályra (tanszakra) 

vonatkozóan - elsősorban 

hangszeres tanároknak
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1. Átkattintunk az 
„Osztályfőnök” gombra

2. Kiválasztjuk az általunk 
tanított hangszert

3. Végül a „TOVÁBB” gombra

3 Ezzel a beállítással az összes növendéket együtt tudjuk 

értékelni! (Nem kell egyesével kiválasztani) 

Lásd következő dia…



1. A felső fejléc sorban 

rákattintunk a kívánt jegyre, 

így az összes növendéknél 

„kijelölődik”.

Ha ettől eltérő jegyet 

szeretnénk adni, elég annál 

az egy tanulónál 

„átkattintani”.

2. A „MENTÉS” gombbal 

véglegesítjük a jegyeket.

Tipp: nyugodtan „kísérletezzetek”, próbálgassátok a felületet, mindaddig, míg nem mentitek el, semmi 
baj nem történhet! 



HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

Osztályfőnöki feladatok /
/ Mulasztások kezelése

Az igazolni 
kívánt sor
rákattintásnál
zöld mezőben
jelenik meg

Dátum nézet



A kis nyílra kattintva megjelennek 
a részletek: a növendék neve, 
csoportja, tantárgy, stb.

Az igazolás lépései:

1. Igazolt gombra kattintás

2. Igazolás típusának kiválasztása

3. MENTÉS gomb
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Tanuló nézetben - összegezve a hiányzásokat - a teljes osztály 
látszik, és lenyitva a kis nyilakat egyenként ellenőrizhetjük, 
hogy megtörtént-e a mulasztás igazolása



SZEREPLÉSEK, 

FELLÉPÉSEK 

ADMINISZTRÁCIÓJA

Feljegyzések / beírások

 Osztály/csoport 
kiválasztása

 TOVÁBB gomb



Itt a  teljes osztályunkat, 
csoportunkat látjuk, ahol 
a NÉVRE, vagy a „+” jelre 
kattintva megjelenik a 
bejegyzésre alkalmas 
felület.

Jó tudni: Itt láthatók azok a bejegyzések is, amiket az óra naplózásakor – a kis ikonok segítségével -
esetlegesen tesztek, úgymint dicséret, felszereléshiány, házi feladat hiány, stb.  



A bejegyzés lépései:

 Dátum kiválasztása

 Típus címszónál a 

„Megjegyzés” 

kiválasztása a legördülő 

menüből

 Cím sorba írjuk, hogy 

„Szereplés” (verseny...)

 Tartalom címszónál a 

konkrét esemény 

beírása (pl.: Tanszaki 

koncert, hóvégi koncert, 

verseny, meghallgatás, 

felvételi, külső 

szereplés, stb.)

 MENTÉS  gomb

Mentés után a bejegyzés dátuma 
jelenik meg az adott hónap 
oszlopában, amelyre ráközelítve 
olvashatók a bejegyzés részletei. 


