Bevezető
Az alábbi dokumentum a KRÉTA e-napló és ellenőrző rendszer használatára vonatkozó és az
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információkat tartalmazza.
2018. szeptemberében bevezettük a KRÉTA elektronikus naplót és 2019-ben az ellenőrzőt.
Célja, hogy a szülők gyorsan és az eddiginél bővebb információhoz juthassanak gyermekük
tanulmányaival, mulasztásaival kapcsolatban. Kérjük, hogy aki még nem tette meg,
regisztráljon mielőbb.
A regisztrációhoz szükséges adatok:

Felhasználó név:
tanuló: 11-jegyű oktatási azonosító szám
szülő: a tanuló oktatási azonosító száma, melynek végéhez a 2018-ban kiadott azonosítóknál
01, vagy 02, 2019-től G01 végződést kell írni

Jelszó:
Alapbeállításként a tanuló születési adatai éééé-hh-nn kötőjellel elválasztva. Célszerű első
belépéskor a kapott jelszót a profilbeállításnál megváltoztatni.
Gondviselői regisztrációnál a szülő által a tanév elején kitöltött adatlapon szereplő e-mail címre
az iskola küldi meg az első jelszót.
A belépéshez szükséges felhasználóneveket és jelszavakat a 2018/2019-es tanévben
kiosztottuk, ezért már csak az újonnan érkezők illetve a beiratkozó első osztályosok és szüleik
kapnak papíralapú belépési információkat.

Technikai információk
Az elektronikus napló- és ellenőrző használatához szükséges:




az internet böngészésére alkalmas eszköz
böngészőprogram, (pl.: Mozilla Firefox, Google Chrome, stb.)
internetkapcsolat

Amennyiben a fentiek közül valamelyik nem áll rendelkezésükre, vagy probléma lépett fel a
regisztráció során, segítséget kérhetnek az iskola könyvtárában kedd 800-900, és szerda 1500-1600
között.
A KRÉTA ellenőrzőhöz youtube oktatóvideók, felhasználói kézikönyv, e-learning tananyag is
rendelkezésre áll.

YOUTUBE VIDEÓK

ELLENŐRZŐ KÉZIKÖNYV

E-LEARNING

Súgó az e-learning rendszerhez https://account.nexiuslearning.com/home/help

Applikáció okostelefonokra
Az okostelefonokra készült applikációt ill. annak kézikönyvét itt érhetik el:
ANDROID
APPLIKÁCIÓ

APPLIKÁCIÓ
KÉZIKÖNYV

IPHONE ÉS IPAD
APPLIKÁCIÓK

Elektronikus ügyintézés
Az eÜgyintézés felület 2019. március 1-től minden köznevelési intézmény számára
megnyitásra került, melynek bevezetése több lépcsőben valósul meg jelenleg a szülők 12
ügykörben használhatják ezt a lehetőséget:













Kiiratkoztatás a köznevelésből,
Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,
Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,
Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
Vendégtanulói jogviszony bejelentése,
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására, gondviselői kérelem benyújtása
Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása
Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása
Tanuló közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása
Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Az ügyintézéssel kapcsolatos további információk a https://eugyintezes.e-kreta.hu/info linken
érhetők el.
A teljes rendszerrel kapcsolatos tudásbázis.

