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Bevezetés
Köszönjük, hogy a KRÉTA Iskolai Alaprendszert választotta. Az alábbi rövid leírás segítséget nyújt a
rendszer használatának megkezdéséhez.

Kérjük, hogy ezt az útmutatót olvassa el, hogy megismerje a szoftver használatát!

Segítünk, ha problémája van
A KRÉTA Iskolai Alaprendszer használata során a bejelentkező oldalt kivéve minden felületen elérhető
Adminisztrátorok számára egy probléma-bejelentési lehetőség. Ezt az ablakot a felületek legalján, a
jobb szélen található „Új Bejelentés” szövegre kattintva érheti el. Ilyen esetekben lehetősége van fájlt
csatolni, és részletesen leírni, milyen problémát, észrevételt szeretne megosztani velünk. Amennyiben
ezen keresztül jelzi hibáját, ügyfélszolgálatunk azonnal tudja, milyen rendszerben, milyen felületen, és
milyen felhasználóval jelent meg a hiba, amely megkönnyíti az eset felderítését. Kérem, hogy
amennyiben Ön nem adminisztrátor, problémájával forduljon az intézmény adminisztrátora felé, aki
tudja jelenteni, illetve esetleges megoldási javaslata is lehet.

Első lépések
Az alábbiakban a KRÉTA rendszer első használatával kapcsolatos tudnivalókat olvashatja el.

WEB alkalmazások kezelése
A KRÉTA egy ún. WEB alapú Internetes alkalmazás, amely kezelése - az Internetes technológia
sajátosságai miatt - némileg eltérő, mint a hagyományos (pl.: irodai alkalmazások) szoftvereké. Az
alábbiakban néhány olyan kezelési szabályra hívjuk fel a figyelmet, amelyet mindig szükséges
betartani!
A program bármilyen böngészőprogrammal használható, de előfordulhat, hogy – a
böngészőprogramok specialitásai miatt – néhány oldal nem megfelelően jelenik meg. Ebben
az esetben azt javasoljuk, hogy próbálja meg a program használatát másik böngészővel.

Bejelentkezés
A KRÉTA rendszerbe minden felhasználó csak az általa megkapott
felhasználónévvel és jelszóval tud bejelentkezni!

A szoftverben minden felhasználót a felhasználóneve és jelszava azonosít. Kérjük, hogy különösen
körültekintően járjon el a jelszavának védelme érdekében, ne írja fel jelszavát olyan helyre, amit mások
is láthatnak, valamint ne adjon meg könnyen kitalálható jelszót sem!

oldal 4 / 57

Pedagógus Segédlet – Elektronikus Napló – v1.10

A böngészőprogramok alkalmasak arra, hogy felhasználónevét és jelszavát eltárolják a későbbi
bejelentkezés egyszerűsítése céljából.
A jelszavakban nem javasoljuk az ékezetes karakterek használatát.
A KRÉTA rendszer – biztonsági okokból – egy előre meghatározott tétlenségi időszak után
automatikusan kilépteti a felhasználót. A képernyő jobb felső részében láthatja mindig, hogy mennyi
idő van hátra az automatikus kijelentkezésig.
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Haladási napló kitöltése
A KRÉTA rendszerben, amennyiben a haladási naplót szeretné kitölteni, azaz tanórát beírni, kattintson
a Haladási napló – Napló kitöltése menüpontra. A pedagógus felhasználóval történő belépés
automatikusan erre a felületre navigálja a felhasználót.

Naptár felület elemei
A KRÉTA rendszerben a naptár felületi elemei alapértelmezetten a leggyakrabban használt
formátumban jelennek meg, azonban sok lehetőség van, amellyel változtatni lehet a működésén,
formátumán.
Az ábrán láthatóak a felület legfontosabb elemei.

1. Naplózási mód választása. A fülek segítségével változtathat az iskolai tanórák, a tanórán
kívüli foglalkozások (Napirend), és a Nem kötött munkaidő adminisztrálása között.
2. A nyilakkal heti és munkaheti nézetben heti léptetést, napi nézetben pedig napi léptetést.
végezhet előre, vagy hátra.
3. A „ma” gombbal a rendszer automatikusan a mai napra, illetve az aktuális hétre állítja a
naptárat.
4. A Hétválasztó segítségével gyorsan választhat a tanév hetei közül.
5. A címsorban megjelenik az aktuális hét, vagy nap dátuma, valamint a kapcsolódó hetirend
neve, amennyiben az intézmény használ hetirendeket.
6. A nézetválasztóban lehetséges váltani a heti (Hét – Hátfőtől Vasárnapig), munkaheti
(Munkahét – Hétfőtől Péntekig), és a napi (Nap) nézet között.
7. Az ikonra kattintva a teljes felső menüsor eltűnik a felületről, így kényelmesebb a naplózás
használata tableten, vagy kisebb felbontású képernyőn.
8. A naptár sor tartalmazza a nap nevét, valamint dátumát.
9. Az Egész nap sor tartalmazza azon napirendi elemeket (Például munkaszüneti nap,
Ünnepnap), amelyek az egész napra vonatkoznak.
10. A naptár tartalma
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Naptár tartalmi áttekintése
A KRÉTA rendszerben a pedagógusoknak az órarendjében több, különböző színnel, más formátumban
jelölt óra szerepelhet.

Az ábrán látható a négy legfontosabb példa:
Zöld színnel jelölt tanóra: naplózott tanóra.
Piros színnel jelölt tanóra: nem naplózott, naplózandó tanóra
Áthúzott feliratú tanóra: elmaradt óra, minden esetben naplózott.
Sárga csíkos tanóra: Helyettesítés
A sárga csík megjelenhet zöld (naplózott), piros (naplózandó, nem naplózott), és szürke (nem
naplózható) óra esetén is.
A szürke tanóra több esetben jelenhet meg:
Még nem naplózható az adott tanóra (jövőbeli tanóra).
A tanóra más pedagógusnak lett kiírva helyettesítésre (narancssárga csíkkal jelenik meg).
A naplózással kapcsolatban az első szabály: Ami piros, az legyen zöld, vagy szürke!
A naplózással kapcsolatban a második szabály: Előre (a jövőbe) nem írhatunk be semmit!
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Tanóra naplózása
Tanóra egyszerű naplózása
A KRÉTA rendszerben egy tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva. Amennyiben szeretné, hogy az
óra témáját a rendszer automatikusan felajánlja, kérjük, olvassa el a Gyors Áttekintési
Segédlet „Tanmenet feltöltése” fejezetét.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.
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A KRÉTA rendszerben egy általános tanóra naplózása ilyen egyszerű.

Tanóra naplózása részletes adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy tanóra részletes naplózásához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva. Amennyiben szeretné, hogy az
óra témáját a rendszer automatikusan felajánlja, kérjük, olvassa el a Gyors Áttekintési
Segédlet „Tanmenet feltöltése” fejezetét.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.
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A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Tanóra naplózása, ha van magántanuló, vagy felmentett diák
A KRÉTA rendszerben egy tanóra naplózásához, ahol van magántanuló, vagy felmentett diák az alábbi
folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva. Amennyiben szeretné, hogy az
óra témáját a rendszer automatikusan felajánlja, kérjük, olvassa el a Gyors Áttekintési
Segédlet „Tanmenet feltöltése” fejezetét.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
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értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Elmaradt tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy elmaradt tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Elmaradt óra” gombra.
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Tanóra naplózásának törlése
A KRÉTA rendszerben egy már naplózott óra naplózási adatainak törléséhez az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Válasszon ki egy már naplózott tanórát (zöld)
A megjelenő felületen kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Naplózási adatok
törlése” gombra.
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Egyéni órák felvétele és naplózása
Órarendben nem szereplő tanóra egyszerű naplózása
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.

A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

oldal 13 / 57

Pedagógus Segédlet – Elektronikus Napló – v1.10

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanóra naplózása ilyen
egyszerű.
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Órarendben nem szereplő tanóra naplózása részletes adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.

A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.
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Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Órarendben nem szereplő tanóra naplózása, ha van magántanuló, vagy
felmentett diák
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.
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A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.
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Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Órarendben nem szereplő elmaradt tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.
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A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját.

A megjelenő felületen válassza ki a „Tanóra adatai” fület.

A „Megtartott óra” rublikájából vegye ki a jelölést.
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Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.
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Helyettesítések naplózása
Előre kiírt helyettesítéses tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy adminisztrátor által előre helyettesítésre kiírt tanóra naplózásához az alábbi
folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott helyettesítéses tanórára (piros, narancssárga csíkkal).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.
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A KRÉTA rendszerben egy helyettesítéses tanóra naplózása ilyen egyszerű.

Előre kiírt helyettesítéses tanóra naplózása részletes adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy adminisztrátor által előre helyettesítésre kiírt tanóra részletes naplózásához
az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott helyettesítéses tanórára (piros, narancssárga csíkkal).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.
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A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Előre kiírt helyettesítéses tanóra naplózása, ha van magántanuló, vagy
felmentett diák
A KRÉTA rendszerben egy adminisztrátor által előre helyettesítésre kiírt tanóra naplózásához, amelyen
részt vesz magántanuló, vagy egyéb okból felmentett tanuló, az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott helyettesítéses tanórára (piros, narancssárga csíkkal).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.
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Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Előre kiírt, de elmaradt helyettesítéses tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy elmaradt helyettesített tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros, sárga csíkkal).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Elmaradt óra” gombra.
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Előre kiírt helyettesítéses tanóra naplózásának törlése
A KRÉTA rendszerben egy már naplózott óra naplózási adatainak törléséhez az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Válasszon ki egy már naplózott helyettesített tanórát (zöld, sárga csíkkal)
A megjelenő felületen kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Naplózási adatok
törlése” gombra.

Helyettesítéses tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy adminisztrátor által nem kiírt, de helyettesített tanóra naplózásához az
alábbi folyamatokat szükséges elvégeznie.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.

A mennyiben a pedagógusnak az adott helyen található tanóra a naptárában akkor ezt a pontot
kérem, ugorja át. Amennyiben nem, úgy a képen látható felületen kérem, válassza ki., hogy a
pedagógus tantárgyfelosztásából, vagy egyénileg szeretne tanórát felvenni, valamint ezt
követően a tanóra pontos adatait.
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A felugró ablakban válassza ki a „Helyettesítés” gombot, majd a felugró ablakban töltse ki a
helyettesítés adatait.
A helyettesítés oka érték megadás a nem kötelező. Amennyiben nem tudja, kérem
hagyja üresen a mezőt.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!

oldal 26 / 57

Pedagógus Segédlet – Elektronikus Napló – v1.10

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy helyettesítéses tanóra naplózása ilyen egyszerű.

Helyettesítéses tanóra naplózása részletes adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy adminisztrátor által nem kiírt, de helyettesített tanóra részletes
naplózásához az alábbi folyamatokat szükséges elvégeznie.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.
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A mennyiben a pedagógusnak az adott helyen található tanóra a naptárában akkor ezt a pontot
kérem, ugorja át. Amennyiben nem, úgy a képen látható felületen kérem, válassza ki., hogy a
pedagógus tantárgyfelosztásából, vagy egyénileg szeretne tanórát felvenni, valamint ezt
követően a tanóra pontos adatait.

A felugró ablakban válassza ki a „Helyettesítés” gombot, majd a felugró ablakban töltse ki a
helyettesítés adatait.
A helyettesítés oka érték megadás a nem kötelező. Amennyiben nem tudja, kérem
hagyja üresen a mezőt.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
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Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Helyettesítéses tanóra naplózása, ha van magántanuló, vagy felmentett diák
A KRÉTA rendszerben egy adminisztrátor által nem kiírt, de helyettesített tanóra naplózásához,
amelyen részt vesz magántanuló, vagy egyéb okból felmentett tanuló, az alábbi folyamatokat
szükséges elvégeznie.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.
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A mennyiben a pedagógusnak az adott helyen található tanóra a naptárában akkor ezt a pontot
kérem, ugorja át. Amennyiben nem, úgy a képen látható felületen kérem, válassza ki, hogy a
pedagógus tantárgyfelosztásából, vagy egyénileg szeretne tanórát felvenni, valamint ezt
követően a tanóra pontos adatait.

A felugró ablakban válassza ki a „Helyettesítés” gombot, majd a felugró ablakban töltse ki a
helyettesítés adatait.
A helyettesítés oka érték megadás a nem kötelező. Amennyiben nem tudja, kérem
hagyja üresen a mezőt.
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A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.
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Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Helyettesítve elmaradt tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy elmaradt helyettesített tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson a naptár menüben egy üres óra helyére.

A mennyiben a pedagógusnak az adott helyen található tanóra a naptárában akkor ezt a pontot
kérem, ugorja át. Amennyiben nem, úgy a képen látható felületen kérem, válassza ki., hogy a
pedagógus tantárgyfelosztásából, vagy egyénileg szeretne tanórát felvenni, valamint ezt
követően a tanóra pontos adatait.
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A felugró ablakban válassza ki a „Helyettesítés” gombot, majd a felugró ablakban töltse ki a
helyettesítés adatait.
A helyettesítés oka érték megadás a nem kötelező. Amennyiben nem tudja, kérem
hagyja üresen a mezőt.

A megjelenő felületen válassza ki a „Tanóra adatai” fület.

A „Megtartott óra” rublikájából vegye ki a jelölést.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Összevont tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy összevont tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy már naplózott tanórára (zöld vagy zöld, sárga csíkkal).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óraösszevonás” gombra.
A felugró ablakban adja meg a helyettesítés adatait.
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A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.
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Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy összevont tanóra naplózása ilyen egyszerű.

Összevont tanóra naplózása részletes adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy összevont tanóra részletes naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson egy már naplózott tanórára (zöld vagy zöld, sárga csíkkal).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óraösszevonás” gombra.
A felugró ablakban adja meg a helyettesítés adatait.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.
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Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Összevont tanóra naplózása, ha van magántanuló, vagy felmentett diák
A KRÉTA rendszerben egy összevont tanóra naplózásához, amelyen részt vesz magántanuló, vagy
egyéb okból felmentett tanuló, az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy már naplózott tanórára (zöld vagy zöld, sárga csíkkal).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óraösszevonás” gombra.
A felugró ablakban adja meg a helyettesítés adatait.
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A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden Tanórának kell, hogy legyen témája. A Téma megadása
kötelező.

Jelölje be a tanóráról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban a megfelelő
értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a tanórán, (mert kikérte egy másik
pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a „Jelenlét”
értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló mulasztásába a
tanóra nem számít bele.

Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.
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A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Összevonva elmaradt tanóra naplózása
A KRÉTA rendszerben egy elmaradt összevont tanóra naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson egy már naplózott tanórára (zöld vagy zöld, sárga csíkkal).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óraösszevonás” gombra.
A felugró ablakban adja meg a helyettesítés adatait.

A megjelenő felületen válassza ki a „Tanóra adatai” fület.
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A „Megtartott óra” rublikájából vegye ki a jelölést.

Napirend
A Napirend nézet szolgál arra, hogy a KRÉTA rendszerben ne csak tanórákat, illetve ne csak a csengetési
rend kereteiben lehessen naplózni, illetve felvenni.
A Napirend fejezetben az egyszerűség kedvéért mindent tanórán kívüli foglalkozásnak jelzünk,
azonban amennyiben tanórát vesznek fel itt, az tanóraként jelenik meg a kapcsolódó
dokumentumokban, valamint az óra számozása is folyamatos lesz.

Tanórán kívüli foglalkozás naplózása
A KRÉTA rendszerben egy tanórán kívüli foglalkozás naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros, kék csíkkal).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden tanórán kívüli foglalkozásnak kell, hogy legyen témája.
A Téma megadása kötelező.

Jelölje be a tanórán kívüli foglalkozásról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban
a megfelelő értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a foglalkozáson, (mert kikérte egy
másik pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a
„Jelenlét” értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló
mulasztásába a foglalkozás nem számít bele.
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A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy tanórán kívüli foglalkozás naplózása ilyen egyszerű.

Tanórán kívüli foglalkozás naplózása részletes adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy tanórán kívüli foglalkozás részletes naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros, kék csíkkal).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden tanórán kívüli foglalkozásnak kell, hogy legyen témája.
A Téma megadása kötelező.

Jelölje be a tanórán kívüli foglalkozásról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban
a megfelelő értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a foglalkozáson, (mert kikérte egy
másik pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a
„Jelenlét” értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló
mulasztásába a foglalkozás nem számít bele.
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A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Tanórán kívüli foglalkozás naplózása, ha van magántanuló, vagy felmentett
diák
A KRÉTA rendszerben egy tanórán kívüli foglalkozás naplózásához, amelyen részt vesz magántanuló,
vagy egyéb okból felmentett tanuló, az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros, kék csíkkal).
A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden tanórán kívüli foglalkozásnak kell, hogy legyen témája.
A Téma megadása kötelező.
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Jelölje be a tanórán kívüli foglalkozásról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban
a megfelelő értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a foglalkozáson, (mert kikérte egy
másik pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a
„Jelenlét” értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló
mulasztásába a foglalkozás nem számít bele.

Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.
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Elmaradt tanórán kívüli foglalkozás naplózása
A KRÉTA rendszerben egy elmaradt tanórán kívüli foglalkozás naplózásához az alábbi folyamatokat kell
elvégezni.
Kattintson egy nem naplózott tanórára (piros, kék csíkkal).
Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Elmaradt óra” gombra.

Tanórán kívüli foglalkozás naplózásának törlése
A KRÉTA rendszerben egy már naplózott tanórán kívüli foglalkozás naplózási adatainak törléséhez az
alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Válasszon ki egy már naplózott tanórán kívüli foglalkozást (zöld, kék csíkkal)
A megjelenő felületen kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Naplózási adatok
törlése” gombra.

Órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás naplózása
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás naplózásához az alábbi
folyamatokat kell elvégezni.
Tanórán kívüli foglalkozás naplózásához jelöljön ki az egérrel egy időintervallumot, ahol még
nem szerepel napirendi tevékenység.
A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden tanórán kívüli foglalkozásnak kell, hogy legyen témája.
A Téma megadása kötelező.
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Jelölje be a tanórán kívüli foglalkozásról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban
a megfelelő értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a foglalkozáson, (mert kikérte egy
másik pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a
„Jelenlét” értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló
mulasztásába a foglalkozás nem számít bele.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás
naplózása ilyen egyszerű.

Órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás naplózása részletes
adatok megadásával
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás részletes naplózásához
az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Tanórán kívüli foglalkozás naplózásához jelöljön ki az egérrel egy időintervallumot, ahol még
nem szerepel napirendi tevékenység.
A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.
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A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden tanórán kívüli foglalkozásnak kell, hogy legyen témája.
A Téma megadása kötelező.

Jelölje be a tanórán kívüli foglalkozásról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban
a megfelelő értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a foglalkozáson, (mert kikérte egy
másik pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a
„Jelenlét” értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló
mulasztásába a foglalkozás nem számít bele.

A Tanóra adatai fülre kattintva ellenőrizheti le az adatok helyességét, alatta megadhatja a
tanóra egyedi tulajdonságait.
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A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.

Órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás naplózása, ha van
magántanuló, vagy felmentett
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás naplózásához, amelyen
részt vesz magántanuló, vagy egyéb okból felmentett tanuló, az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Tanórán kívüli foglalkozás naplózásához jelöljön ki az egérrel egy időintervallumot, ahol még
nem szerepel napirendi tevékenység.
A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.

A megjelenő felületen adja meg az óra témáját.
Bizonyos esetekben az óra témája már meg van adva.
A KRÉTA rendszerben minden tanórán kívüli foglalkozásnak kell, hogy legyen témája.
A Téma megadása kötelező.
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Jelölje be a tanórán kívüli foglalkozásról hiányzó vagy késő diákok esetében a megfelelő sorban
a megfelelő értékre kattintva a mulasztást. Késés esetén a számérték kitöltése is kötelező!
Amennyiben egy diáknak nem kell részt vennie a foglalkozáson, (mert kikérte egy
másik pedagógus, vagy egyéni oktatás folyik), akkor a diáknál kérjük, vegyék ki a
„Jelenlét” értéket, és ne jelöljék be a „Hiányzás” értéket. Ezen esetben a tanuló
mulasztásába a foglalkozás nem számít bele.

Magántanuló (vagy felmentés) esetén a diák késését vagy hiányzását a rendszer, felmentés
esetén nem rögzíti. Ebben az esetben egy fekete háromszögben megjelenik egy felkiáltójel és
nem lehet beírni hiányzást. amennyiben a diák nem volt jelen a tanórán, kérjük, vegye ki a
„Jelenlét” értéket oly módon, hogy rákattint a „Jelenlét” értékre.

A Házi feladat fülre kattintva írja be az órán feladott házi feladatot.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Óra naplózása” gombra.
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Órarendben nem szereplő elmaradt tanórán kívüli foglalkozás naplózása
A KRÉTA rendszerben egy elmaradt órarendben nem szereplő tanórán kívüli foglalkozás naplózásához
az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Tanórán kívüli foglalkozás naplózásához jelöljön ki az egérrel egy időintervallumot, ahol még
nem szerepel napirendi tevékenység.
A felugró ablakban válassza ki a kitöltés módját, majd töltse ki az adatokat.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Elmaradt óra” gombra.
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Nem kötött munkaidő
A Nem kötött munkaidő nézet szolgál arra, hogy a KRÉTA rendszerben a pedagógus megjelölhesse a
tanórákat és tanórán kívüli foglalkozásokat nem magába foglaló, nem kötött munkaidős
tevékenységeket.

Órarendben nem szereplő tevékenység naplózása
A KRÉTA rendszerben egy órarendben nem szereplő nem kötött munkaidős tevékenység naplózásához
az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Nem kötött munkaidős tevékenység naplózásához jelöljön ki az egérrel egy időintervallumot,
ahol még nem szerepel tevékenység.
A megjelenő felületen módosíthatja a tevékenység idejét, továbbá adja meg a Törvényi
kategória típusát.
A KRÉTA rendszerben a Törvényi kategória mező kitöltése kötelező.

Kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Naplózás” gombra.

Nem kötött munkaidős tevékenység naplózásának törlése
A KRÉTA rendszerben egy már naplózott nem kötött munkaidős tevékenység naplózási adatainak
törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Válasszon ki egy már naplózott Nem kötött munkaidős tevékenységet (zöld, lila csíkkal)

A megjelenő felületen kattintson az ablak jobb alsó sarkában található „Naplózás törlése”
gombra.
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Értékelések
A KRÉTA rendszerben, amennyiben értékelést szeretne beírni, azaz diákoknak értékelést adni,
kattintson az Értékelések menüpontra, majd a lenyíló fülön válassza ki az értékelés típusát, hogy
„Évközi”, „Félévi”, „Év végi” vagy „Egyéb”.

Értékelések felület elemei
A KRÉTA rendszerben az értékelések felületi elemei közül alapértelmezettre csak a dátum van állítva
az aktuális napra, azonban sok lehetőség van, amellyel változtatni lehet a felület működésén.
Az ábrán láthatóak a felület legfontosabb elemei.

1. Értékelés módja választó, mellyel az értékelés módját választhatjuk ki.
2. Értékelés témája, ahol megadhatjuk a számonkérés témáját.
3. Értékelés dátuma, amelyik napra a jegyet szeretnénk felvinni a rendszerben.
4. Mentés gombra kattintva az értékelések beírásra, elmentésre kerülnek.
5. Osztályzat, amennyiben osztályzatot szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra.
6. Szöveges, amennyiben szöveges értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra.
7. Százalékos, amennyiben százalékos értékelést szeretnénk beírni, kattintsunk erre a gombra.
8. Elölről, amennyiben erre a gombra kattintunk, elölről kezdhetjük az egész folyamatot.
9. A sorokat kinyithatjuk/becsukhatjuk, ha erre a gombra kattintunk.

Diákok értékelése
A KRÉTA rendszerben egy diák értékeléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Az értékelés típusa kiválasztása után, a felugró ablakban még van lehetősége a típust
megváltoztatnia, majd válassza ki az osztályt vagy csoportot, melyben a diákokat értékelni
szeretné.
Adja meg az értékelés módját és töltse ki a további szükséges adatokat.
A tanulók mellett a jobb oldalon írhatja be az értékelést, osztályzat esetén az alábbiak közül
választva.
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Amennyiben szöveges vagy százalékos értékelést szeretne beírni, kattintson a megfelelő
gombra, majd a felület automatikus megváltozása után írja be az értékelést.
Kattintson a „Mentés” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy diák értékelése ilyen egyszerű.

Diákok értékelésének módosítása
A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének módosításához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Az értékelés típusa kiválasztása után, a felugró ablakban még van lehetősége a típust
megváltoztatnia, majd válassza ki az osztályt vagy csoportot, melyben a diákokat értékelni
szeretné.
A felületen a gombok alatt megjelennek a kiválasztott osztály vagy csoport diákjai és havi
lebontásban az értékeléseik.
Válassza ki, hogy melyik értékelést szeretné módosítani, majd kattintson rá.
A felugró ablakban módosíthatja az értékelést.
Kattintson a „Mentés” gombra a megjelent ablakban.

Diákok értékelésének törlése
A KRÉTA rendszerben egy diák értékelésének törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Az értékelés típusa kiválasztása után, a felugró ablakban még van lehetősége a típust
megváltoztatnia, majd válassza ki az osztályt vagy csoportot, melyben a diákokat értékelni
szeretné.
A felületen a gombok alatt megjelennek a kiválasztott osztály vagy csoport diákjai és havi
lebontásban az értékeléseik.
Válassza ki, hogy melyik értékelést szeretné törölni, majd kattintson rá.
A felugró ablakban kattintson a „Törlés” gombra.
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Feljegyzések
A KRÉTA rendszerben, amennyiben feljegyzést szeretne beírni diákoknak, kattintson a menüsorban a
Tanári feladatok – Feljegyzések menüpontra.

Feljegyzés létrehozása
A KRÉTA rendszerben egy feljegyzés létrehozásához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
A megjelenő felület bal oldalán a keresősávban válassza ki a lenyíló menüben az osztályt vagy
csoportot, amely diákjainak feljegyzést szeretne létrehozni.

Kattintson a „Keresés” gombra.
A rendszer kiírja az osztályba vagy csoportba járó tanulókat és mellette havi lebontásban a
feljegyzéseiket.
Válassza ki a tanulót, majd a tanuló sorában a jobb oldalon a lefelé nyílra kattintva válassza ki
a „Feljegyzés rögzítése” menüpontot.

A felugró ablakban adja meg a szükséges adatokat a feljegyzés beírásához.
Kattintson a megjelent ablakban a „Mentés” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy feljegyzés létrehozása ilyen egyszerű.

Feljegyzés módosítása
A KRÉTA rendszerben egy feljegyzés módosításához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
A megjelenő felület bal oldalán a keresősávban válassza ki a lenyíló menüben az osztályt vagy
csoportot, amely diákjainak feljegyzést szeretne létrehozni.
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Kattintson a „Keresés” gombra.
A rendszer kiírja az osztályba vagy csoportba járó tanulókat és mellette havi lebontásban a
feljegyzéseiket.
Válassza ki a tanulót, majd a tanuló mellett baloldalon kattintson a lefelé nyílra.
A tanuló alatt megjelennek a feljegyzések, majd az egyes feljegyzések mellett, jobb oldalon,
kattintson a lefelé nyílra, amelynél a feljegyzést módosítani szeretné.

A lenyíló fülben kattintson a „Módosítás” menüpontra.
A felugró ablakban módosíthatja a feljegyzést.
Kattintson a „Mentés” gombra a megjelent ablakban.

Feljegyzés törlése
A KRÉTA rendszerben egy feljegyzés törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
A megjelenő felület bal oldalán a keresősávban válassza ki a lenyíló menüben az osztályt vagy
csoportot, amely diákjainak feljegyzést szeretne létrehozni.

Kattintson a „Keresés” gombra.
A rendszer kiírja az osztályba vagy csoportba járó tanulókat és mellette havi lebontásban a
feljegyzéseiket.
Válassza ki a tanulót, majd a tanuló mellett baloldalon kattintson a lefelé nyílra.
A tanuló alatt megjelennek a feljegyzések, majd az egyes feljegyzések mellett, jobb oldalon,
kattintson a lefelé nyílra, amelynél a feljegyzést módosítani szeretné.

oldal 53 / 57

Pedagógus Segédlet – Elektronikus Napló – v1.10

A lenyíló fülben kattintson a „Törlés” menüpontra.
A felugró megerősítő ablakban kattintson az „Igen” gombra.
A felugró megerősítő ablakban még lehetősége van visszavonni a törlést.
A törlés sikerességéről a megjelenő ablakban tájékozódhatunk.
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Osztályfőnök - Mulasztások kezelése
A KRÉTA rendszerben osztályfőnökként bejelentkezve az osztályfőnök a saját osztályainak az
igazolásait és mulasztásait képes kezelni.
Az igazolásokat az Osztályfőnöki feladatok – Igazolások, a mulasztásokat pedig az Osztályfőnöki
feladatok – Mulasztások kezelése menüpontokra kattintva tudja kezelni.

Igazolások felvétele
A KRÉTA rendszerben egy igazolás felviteléhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson az Osztályfőnöki feladatok – Igazolások menüpontokra.
A megjelenő felületen bal oldalt a keresősávban válassza ki az osztályt, ahova igazolást
szeretne felvinni diákjainak, majd kattintson a „Keresés” gombra.

A felületen megjelennek az osztály tanulói, akiknek igazolást lehet felvinni.
Válassza ki a diákok közül azokat amelyeknek igazolást szeretne beírni és a megfelelő sorokban
töltse ki a megfelelő adatokat.
Az igazolás első és utolsó, továbbá az igazolás típusa mezők kitöltése kötelező.
Egyszerre több diáknak is felvihető igazolás.

Miután kitöltötte a megfelelő adatokat, kattintson a „Mentés” gombra.

A KRÉTA rendszerben egy igazolás felvitele ilyen egyszerű.

Igazolások módosítása
A KRÉTA rendszerben egy igazolás módosításához az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson az Osztályfőnöki feladatok – Igazolások menüpontokra.
A megjelenő felületen bal oldalt a keresősávban válassza ki az osztályt, ahova igazolást
szeretne felvinni diákjainak, majd kattintson a „Keresés” gombra.
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A felületen megjelennek az osztály tanulói, akiknek igazolást lehet felvinni.
Válassza ki a diákok közül azokat, amelyeknek igazolást szeretne beírni, majd kattintson a név
mellett balra levő lefele nyílra.

Megjelennek a diák eddig felvitt igazolásai, majd válassza ki azt, amelyiket módosítani
szeretné.

Igazolások törlése
A KRÉTA rendszerben egy igazolás törléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson az Osztályfőnöki feladatok – Igazolások menüpontokra.
A megjelenő felületen bal oldalt a keresősávban válassza ki az osztályt, ahova igazolást
szeretne felvinni diákjainak, majd kattintson a „Keresés” gombra.

A felületen megjelennek az osztály tanulói, akiknek az igazolásait lehet kezelni.
Válassza ki a diákok közül azokat, amelyeknek igazolást szeretne beírni, majd kattintson a név
mellett balra levő lefele nyílra.

Megjelennek a diák eddig felvitt igazolásai, majd válassza ki azt, amelyiket törölni szeretné és
kattintson az igazolás sorában levő „Kuka” gombra.

A felugró megerősítő ablakban kattintson az „Igen” gombra.
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A felugró megerősítő ablakban még lehetősége van visszavonni a törlést.
A törlés sikerességéről a megjelenő ablakban tájékozódhatunk.

Mulasztások kezelése időrendi nézetben
A KRÉTA rendszerben mulasztások kezeléséhez az alábbi folyamatokat kell elvégezni.
Kattintson az Osztályfőnöki feladatok – Mulasztások kezelése menüpontokra.
A megjelenő felületen bal oldalt a keresősávban válassza ki az megfelelő keresési
paramétereket, ahol mulasztásokat szeretne kezelni, majd kattintson a „Keresés” gombra.

A felületen megjelennek tanulók, akiknek a mulasztásait lehet kezelni.
Válassza ki a diákok közül azokat, amelyeknek a mulasztásait szeretné kezelni és az „Igazolt?”
oszlopban jelölje be, hogy a tanulónak igazolt vagy igazolatlan volt-e a mulasztása.
Ha igazolt, akkor az „Igazolás típusa” mező kötelezően kitöltendő.

Miután kitöltötte a megfelelő adatokat, kattintson a „Mentés” gombra.
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