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

Mozilla Firefox esetén pedig kattintson a „Megértettem a kockázatokat” szövegre, majd a „Kivétel
hozzáadása...” gombra. Ekkor megnyílik egy ablak. Itt válassza a „Tanúsítvány letöltése” funkciót,
majd kattintson 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 „Szülői bejelentkezés” menüponttal lehet bejelentkezni, az iskolában kapott
felhasználói név és jelszó páros beírásával.

3. A belépési jelszó megváltoztatása
Kérjük, hogy a jelszót már az első bejelentkezés alkalmával változtassa meg! Az új jelszó ne legyen
könnyen megfejthető (pl. a gyermeke neve), de legyen Ön által könnyen megjegyezhető. A
biztonságos jelszó minimum 7 karakterből áll, tartalmaz kisbetűt, nagybetűt és számot vagy
különleges karaktert is. A jelszavát ne adja ki senkinek (még gyermekének sem, mert ő azt bármikor
megváltoztathatja az Ön tudta nélkül, és akkor Ön nem tud belépni a naplóba)! A diákoknak saját
felhasználónevük és jelszavuk van a rendszerhez!
A jelszó megváltoztatásához kattintson a felső menü „Jelszóváltoztatás” menüpontjára.

A Szülői jelszóhoz írja be az iskolában kapott jelszót, az Új jelszóhoz és a Megerősítéshez pedig azt a
jelszót, amit ezután használni szeretne. Az „OK” gomb megnyomása után egy visszajelzést kap, hogy
a jelszóváltoztatás sikeresen megtörtént. Az új jelszóval újra be kell jelentkezni a naplóba!

Ha Önnek több gyermeke is iskolánk diákja, akkor az adatok eléréséhez bejelentkezés után
közvetlenül, vagy a „Kezdőlap (diákválasztás)” menüpont alatt ki kell választania azt a gyermeket,
akinek az adatait meg szeretné nézni. A „Jelentkezés fogadóórára” menüpont nem érhető el addig,
ameddig nem választott diákot.

A tanulmányokkal kapcsolatos adatokat a „Napló” menüpont alatt tekintheti meg.

4. Tanuló osztályzatai – Osztályozó napló
Gyermeke eddig szerzett jegyeit a „Napló -> Osztályozó napló” menüpont alatt tekintheti meg. Ez az
oldal jelenik meg közvetlenül a bejelentkezés után is. A jegy színe árulkodik a jegy típusáról, súlyáról
(pl.: kis jegy, normál jegy, dolgozatjegy...). A jegyre kattintva megjelennek a hozzá tartozó
információk. 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 „Dolgozatok” menüpont alatt jelennek meg a dolgozatok adatai. A tankör legördülő menüjéből
kiválasztva a tankört, tankörönként is meg lehet tekinteni a dolgozatokat.

5. Haladási napló
A „Napló -> Haladási napló” menüben követheti nyomon az órák anyagát.
A „Haladási statisztika” azt mutatja, hogy a tanév végéig optimálisan, illetve maximálisan mennyi
tanóra tartható meg a szünetek és speciális napok figyelembe vételével. Fontos tudni, hogy a
tervezett számtól törvényben meghatározott mértékben pozitív és negatív irányban is el lehet térni!
Ebben a menüpontban látható a „Hiányzás arány”, ami megmutatja a gyermek hiányzásainak arányát
az addig megtartott órák számához viszonyítva. A 30%-ot meghaladó hiányzás bordó színnel van
kiemelve.

6. Hiányzások
A „Napló -> Hiányzások” menüpont alatt havi bontásban tudja nyomon követni gyermeke
hiányzásait. A zöld színnel jelölt órák az igazolt hiányzást, a piros színnel jelöltek az igazolatlan
hiányzást jelölik. Az egyes napok sorszáma melletti kis nyílra kattintva az adott napi hiányzások
részletezve jelennek meg (orvosi, szülői, hatósági igazolás, ...). A hiányzás lehet késés is. A kék „F”
betű az adott órára bejegyzett felszerelés hiányát jelenti. A hónap nézetben a diák neve felett a
nyilakra kattintva előre és hátra lépegethet a hónapok között.
A kis táblázatban pedig összefoglalva láthatja, hogy eddig mennyi és milyen típusú igazolása van
gyermekének. A limitáltaknál (pl. szülői igazolás) látható az is, hogy még mennyi igazolás lehetséges.

7. Bejegyzések
A „Napló -> Bejegyzések” menüpont a dicséretek, figyelmeztetések, intők nyilvántartására szolgál.

8. Órarend
A „Napló -> Órarend” menüpont alatt gyermeke aktuális heti órarendjét látja. Ha plusz órája van,
esetleg elmarad az órája, akkor az itt egyértelműen látható.

9. Munkaterv
A „Napló -> Éves munkaterv” menüpont alatt az iskola éves munkatervét lehet megtekinteni
(szüneteket, félév végét stb.).

10. Üzenő
Az „Napló -> Üzenetek” menüpont alatt az osztály tanárainak, szüleinek, diákjainak lehet az iskolai
élettel kapcsolatos üzeneteket küldeni. Az üzenet megírása előtt ki kell választani, hogy melyik
csoportnak és azon belül melyik személynek akarunk üzenetet küldeni. Az üzenetet a „Küldés”
gombra kattintva küldhetjük el.

11. „Hangyafej”
Amennyiben valamilyen hibát észlel gyermeke naplójában, a kis hangyafejre kattintva fogalmazhatja
meg észrevételét, kérelmét.

A naplóból a „Kilépés”-re vagy a képernyő jobb oldalán, a neve mellett
található
jelre kattintva léphet ki.
Reméljük, hogy a digitális naplónk – diákjaink érdekében – még szorosabb és összehangoltabb
együttműködést tesz lehetővé a szülőkkel, és ezzel is hozzájárulhatunk iskolánk működésének
javításához!

