Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak
1. A weboldal megnyitása
Miután megnyitottad a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap
megnyitásakor, a használt böngészőtől függően, figyelmeztető üzenet fog érkezni:
Internet Explorer esetén kattints a „Továbblépés erre a webhelyre (nem javasolt)” linkre.

Mozilla Firefox esetén pedig kattints a „Megértettem a kockázatokat” szövegre, majd a „Kivétel
hozzáadása...” gombra. Ekkor megnyílik egy ablak. Itt válaszd a „Tanúsítvány letöltése” funkciót, majd
kattints a „Biztonsági kivétel megerősítése” gombra. Ekkor betöltődik a napló nyitóoldala.

2. Bejelentkezés az e-naplóba
A nyitóoldal felső részén található szürke félkörre vagy a jobb oldalon található „Bejelentkezés”
feliratra megjelenő „Bejelentkezés” menüponttal lehet bejelentkezni, az iskolában kapott
felhasználói név és jelszó páros beírásával.

l.

Bejelentkezés után a kezdő képernyőn láthatod a neked szóló üzeneteket, valamit az aktuális napi
órarendedet.

3. A belépési jelszó megváltoztatása
Kérjük, hogy a jelszót már az első bejelentkezés alkalmával változtasd meg! Az új jelszó ne legyen
könnyen megfejthető (pl. a neved), de legyen számodra könnyen megjegyezhető. A biztonságos
jelszó minimum 7 karakterből áll, tartalmaz kisbetűt, nagybetűt és számot vagy különleges karaktert
is. A jelszavadat ne add ki senkinek!
A jelszó megváltoztatásához kattints a felső menü „Jelszóváltoztatás” menüpontjára. (Amennyiben
nem látható ez a menüpont, kattints a bal felső sarokban található iskolaképre!)
A jelszóhoz írd be az iskolában kapott jelszót, az Új jelszóhoz és a Megerősítéshez pedig azt a jelszót,
amit ezután használni szeretnél. Az „OK” gomb megnyomása után egy visszajelzést kapsz, hogy a
jelszóváltoztatás sikeresen megtörtént. Az új jelszóval újra be kell jelentkezni a naplóba!

4. Haladási napló
Itt találod az órarendben szereplő órák adatait (pl. a kiválasztott héten esedékes órák időpontja,
tananyaga, hossza, az órát tartó tanár neve, az aktuális hetesek stb.)
Az adatok megjelenítéséhez ki kell választanod, hogy mi alapján szeretnéd megtekinteni a táblázatot
(ez lehet heti bontás vagy tankör).
Innen érhetők el a haladási statisztikák is. A haladási statisztika arra szolgál, hogy gyors képet kapj az
egyes tankörök eddig megtartott és várható óraszámairól.

5. Osztályozó napló
Az „Osztályozó naplóban” találod a tantárgyaidat, jegyeidet, átlagaidat és a félévi, ill. az év végi
eredményeidet. A naplóban látható átlag csak tájékoztató jellegű, mivel a szaktanár a végleges
értékeléskor különböző súlyozások közül választhat a tanári felületen, ill. egyéb órai tényezőket is
figyelembe vehet.

A menüpont további funkciói:

Dolgozatok: Itt lehet tájékozódni a tanárok által bejelentett dolgozatok időpontjáról, illetve a
kijavított dolgozatok eredményéről.

(Szöveges értékelés: Ezt a gimnáziumban nem használjuk.)
Bizonyítvány: A szemeszter kiválasztása után a bizonyítványt láthatod nyomtatható formában.
Zárási statisztikák: Összesítő táblázat adott szemeszterre vagy osztályra vonatkozóan. A táblázat
tartalma: létszám, érdemjegyek átlaga és eloszlása, hiányzások eloszlása, dicséretek, buktatások stb.

6. Hiányzások
Ezen az oldalon ellenőrizheted, hogy az adott félévben hány órát hiányoztál. A felső részen lista
nézetben, az alsó táblázatban pedig naptári nézetben (havonta) láthatók ezek az adatok.

7. Bejegyzések
Itt láthatod a hivatalos naplóbejegyzéseidet: pl. figyelmeztetések, dicséretek stb.

8. Órarend
Az aktuális tanév órarendjét lehet itt megtekinteni. Lehetőség van időpont szerinti szűrésre, illetve
tanár vagy osztály kiválasztására, attól függően kinek az órarendjét szeretnéd látni.

9. Szabad termek
Az órarendi órák idején még szabad termek tekinthetők meg.

10. Munkaterv

Kiolvashatóak belőle a tanév tanítási napjai, speciális tanítási napjai, tanítás nélküli munkanapjai és a
tanítási szünetek, valamint többhetes órarend esetén az órarendi hetek sorrendje.

11. Tanévváltás
Az aktuális tanévet és intézményt lehet itt megtekinteni.

12. Értékelés
Az adminisztrációs felületen lehetőség van értékelőlap készítésére. A bejelentkezett felhasználó itt
találja és töltheti ki azokat az értékeléseket, melyeket neki vagy az ő csoportjának címeztek.

13. Tankör-jelentkezés
Regisztrációs időszakban a 10. évfolyamon tanuló diákok ebben a menüpontban tudják felvenni az
emelt szintű, ill. középszintű érettségire felkészítő tantárgyakat.

14. Kérelmek (hangyafej)
A létrehozott kérelmeket és a rájuk adott válaszokat találod ebben a menüpontban. A kérelem a
„mayoradmin” felületen jelenik meg. Abban az esetben lehet kérelmet írni, ha olyan problémát
észleltél a naplóban, mint pl. nem a megfelelő tankörbe vagy beosztva, vagy a felvett tantárgyad nem
jelenik meg a felületeden stb. – tehát a napló adminisztrációjával kapcsolatos problémák ügyében.
Kérelmet létrehozni az „Új kérelem'” menüpontban lehet.

15. Üzenő
A tanárok üzenetet tudnak küldeni csoportoknak (pl. osztály, tankör) vagy egyes személyeknek (pl.
tanuló, szülő). Az üzenet címzettjei a bejelentkezés után az üzenőben olvashatják a levelet.

A naplóból a „Kilépés”-re vagy a képernyő jobb oldalán, a neve mellett
jelre kattintva léphetsz ki.
található

Reméljük, hogy a digitális naplónk mindig naprakész információkat nyújt majd számodra, és elősegíti
az iskolai munkádat!

