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Bevezetés 

Az új tanév előkészítése időrendi sorrendben a következő lépésekből áll: 

1. Tanulócsoportok (osztályok, csoportok) léptetése az aktuális tanévből a 
következő tanévbe (2011-2012-ból 2012-2013-be). 

2. Az új tanévben (2012-2013) induló új osztályok és csoportok felvitele. 

3. Pedagógusok tanügyi adatainak másolása az aktuális tanévből a következő 
tanévbe (2011-2012-ból 2012-2013-be), a másolt adatok módosítása pótlása. 

4. Az új tanév (2012-2013) tantárgyfelosztásának felvitele. 

5. Az új tanév (2206-2013) kezdő tanulói adatainak betöltése a KIR-ből. 

6. Tanulók év végi eredményeinek felvitele. 

7. Tanulók léptetése az aktuális tanévből a következő tanévbe (2011-2012-ból 
2012-2013-be). 

8. A végző évfolyamot befejező tanulók kiléptetése az intézményből. 

9. Az aktuális tanév átállítása 2012-2013-re. 

10. Évismétlő tanulók besorolása az új tanév osztályaiba. 

11. Az új tanév (2012-2013) rendjének megadása, naptárának generálása. 

12. Az új tanév (2012-2013) órarend változatainak megadása. 

13. Az új tanév (2012-2013) órarendjének felvitele. 
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Tanulócsoportok léptetése 

A tanulócsoportok léptetése során létrehozzuk a 2012-2013-as tanév osztályait és 
csoportjait a 2011-2012-es tanév osztályai és csoportjai alapján. A tanulócsoportok 
léptetése a 2012-2013-as tanév tantárgyfelosztásának elkészítése előtt esedékes, 
mivel az osztályok és a tanórán kívüli foglalkozásokra szervezett csoportok részei a 
tantárgyfelosztásnak. 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra való kattintásra feljövő Osztályok 
létrehozása parancsra. 

 

3. Feljön az Osztályok létrehozása dialógus. 
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A dialógus tartalmazza az intézmény összes 2011-2012 tanévbeli osztályát és 
csoportját. Az Aromo azokat a tanulócsoportokat lépteti a következő tanévbe, 
amelyeknek megadjuk rövid nevét és nevét. Az Aromo a 2011-2012-es tanévbeli 
nevet felhasználva javaslatot tesz a 2012-2013-as tanévbeli rövid névre és névre. A 
12. évfolyam osztályai és csoportjai nem lépnek tovább a következő tanévbe, ezért 
ezekben a sorokban törölje ki a felajánlott rövid nevet és nevet. A törléshez kattintson 
a törlendő cellára, üssön egy szóközt, majd üsse le a billentyűzet Delete (Töröl) 
gombját. 

 

A tovább nem lépő tanulócsoportok rövid neveinek és neveinek törlése után kattintson 
a Létrehoz gombra, majd a feljövő üzenet Igen gombjára. 

A következő tanévbe léptetett tanulócsoportok eltűntek a listából. 
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Az új tanévben (2012-2013) induló tanulócsoportok felvitele 

Az 2012-2013-as tanévben induló osztályokat és tanórán kívüli foglalkozásokra 
szervezett csoportokat a tanulócsoportok léptetése után, a tantárgyfelosztás felvitele 
előtt kell felvinni, mivel azok is részei a tantárgyfelosztásnak. 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Tanulócsoportok parancsával. A táblázat az aktuális tanév (2011-
2012) tanulócsoportjait mutatja alapértelmezés szerint. Kattintson az Eszköztár Szűrő 
gombjára, 

 

mire feljön a Tanulócsoport szűrő dialógus. 

2. A dialóguson válassza ki a 2012-2013-as tanévet, majd kattintson az Eszköztár Szűr 
gombjára. 
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mire a Tanulócsoportok táblázatban az újonnan létrehozott osztályok és csoportok 
lesznek láthatók. 

3. Kattinson az Eszköztár Új gombjára, 

 

mire feljön a Tanulócsoport dialógus. 

4. Adja meg a 2012-2013-as tanévben induló osztályokat és tanórán kívüli 
foglalkozásokra szervezett csoportokat. Ügyeljen arra, hogy a dialógus Tanév 
mezőjében a 2012-2013-as tanév legyen kiválasztva. Az adatok megadása után 
kattintson az Eszköztár Ment gombjára. 

 

5. A következő új tanévbeli tanulócsoport felviteléhez kattintson ismét az Eszköztár Új 
gombjára. 
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Pedagógusok tanügyi adatainak másolása az aktuális tanévből a következő 
tanévbe (2011-2012-ből 2012-2013-ba), a másolt adatok módosítása pótlása 

A 2012-2013-as tanév tanügyi adatainak másolása, módosítása és pótlása a 
tantárgyfelosztás felvitele előtt javasolt, mivel ezek az adatok részei a 
tantárgyfelosztásnak. Amennyiben Ön felvitte már a pedagógusok tanügyi adatait a 
2011-2012-es tanévre úgy először másolja át ezeket az adatokat a 2012-2013-as 
tanévre. 

Pedagógusok tanügyi adatainak másolása a 2011-2012-es tanévből a 2012-2013-as tanévbe 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra való kattintásra feljövő Tanár adatok 
másolása parancsra. 
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3. Feljön az Tanár adatok másolása dialógus. 

 

A dialógus táblázatában az intézmény pedagógusai láthatók. Az Aromo azon 
pedagógusok tanügyi adatait másolja át a 2011-2012-es tanévből a 2012-2013-as 
tanévbe, akik neve mellett a Másol jelölő négyzet be van jelölve. A pedagógusok 
tanügyi adatait több lépésben is át lehet másolni, de javasolt ezt egy lépésben 
megtenni. 

4. Kattintson a Másol gombra. Az Aromo a 2011-2012-es tanévhez felvitt pedagógus 
tanügyi adatokat átmásolja a 2012-2013-as tanévbe. 

Pedagógusok tanügyi adatainak módosítása, kiegészítése a 2012-2013-as tanévben 

1. A Programindítóból indítsa el az Alkalmazottak táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Alkalmazottak parancsával, majd válasszon ki egy pedagógust és 
hívja fel a Pedagógus dialógust a Pedagógus parancsra való kattintással. 
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2. A Pedagógus dialógus Tanév mezőjében válassza ki a 2012-2013-as tanévet. 

 

A dialógus a 2011-2012-es tanévben felvitt tanügyi adatokat mutatja. Ha valamely 
adat módosult, úgy a táblázatok melleti Töröl, Új és Ment gombok használatával tudja 
módosítani.  

Ha Ön nem vitte fel a pedagógusok tanügyi adatait a 2011-2012-es tanévre, úgy a 
táblázatok üresek lesznek. Az adatokat a táblázatok melletti Új és Ment gombok 
használatával tudja felvinni. 
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Az új tanév (2012-2013) tantárgyfelosztásának felvitele 

A 2012-2013-as tanév tantárgyfelosztásának felvitele a tanulócsoportok léptetése, az 
új tanulócsoportok felvitele, valamint a pedagógusok tanügyi adatainak felvitele után 
lehetséges. 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra való kattintásra feljövő Tantárgyfelosztás 
parancsra. 

 

Elindul a Tantárgyfelosztás Excel program, amely segítségével vigye fel az 
intézmény tantárgyfelosztását. A Tantárgyfelosztás felvitele kulcsfontosságú az 
Aromo működése szempontjából, mert alapja az órarend felvitelének, valamint az 
adat hozzáférések szabályozásának.  

A Tantárgyfelosztás Excel program használatának leírását az Aromo használatát 
ismertető második tanfolyamra kiadott dokumentum tartalmazza. 
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Az új tanév (2012-2013) kezdő tanulói adatainak betöltése a KIR-ből 

Az Aromo képes fogadni a központi KIR adatbázisba korábban felvitt tanuló adatokat. Ezt a 
funkciót a kezdeti adatfeltöltéskor javasolt használni. A kezdeti adatfeltöltés után is be lehet 
tölteni a KIR adatbázisból az Aromo-ba az újonnan felvett tanulókat, de a kezdeti 
adatfeltöltés után inkább az Aromo – KIR irányú adatáramlás használata ajánlott, elkerülvén 
a KIR adatok elfogadásának hosszú eljárását. 

1. Töltsük le a www.kir.hu oldalról a tanuló és pedagógus adatokat tartalmazó fájlokat. A 
fájl neve az iskola OM azonosítója előtte a T betűkvel. Nyissuk meg a tanulók adatait 
tartalmazó fájlt és szúrjunk be egy oszlopot (Osztály) az első oszlop (Tanuló 
azonosító) elé. Ebbe az új oszlopba írjuk be a tanulókhoz tartozó osztályokat. 
Ügyeljünk arra, hogy egy osztály össazes tanulójához ugyanabban a formában írjuk 
be az osztály nevét. (Pl.: 1.a, vagy 1. a, vagy 1a).  

2. A fájlban lévő, de iskolába már nem járó tanulók sorait töröljük ki. Ügyeljünk arra, hogy 
az Excel munkafüzetek munkalapjainak nevei megegyezzenek a fájl kiterjesztés 
nélküli nevével. (Pl.: T123456.xls munkafüzet munkalapja legyen T123456). 

3. Mentsük el a fájlt és másoljuk a tanulók és a pedagógusok adatait tartalmazó fájlokat 
az Aromo iskola-mappájába (alapértelmezett értékekkel való telepítés esetén 
C.\Program Files\Aromo Iskolaadminisztráció\aromodb\adatbetoltes). A fájlból 
őrizzünk meg egy példányt a számítógép valamelyik másik mappájában. 

4. A betöltéshez az Excel makró biztonsági szintjét közepesre, vagy alacsonyra kell 
állítani. Eszközök menü Makró -> Biztonság parancs. 

5. A betöltéskor a Windows Rövid dátumformátumának év része négy karakteres legyen 
és ne legyen szóköz az év és hónap, valamint a hónap és nap között (az 
alapértelmezett beállítás kielégíti ezeket a feltételeket). A Dátum rövidformátumot a 
Start -> Vezérlőpult -> Területi és nyelvi beállítások -> Testreszabás -> Dátum 
parancsok választásával lehet módosítani. 

6. Indítsuk el az Aromot és a Rendszeradminisztráció menü Adatbetöltés dialógusát 
indítsuk el. 

 

7. Adjuk meg azt a tanévet, amelyik tanévben a tanuló a megadott osztályba jár, majd 
kattintsunk a Betöltés gombra, mire a program betölti a KIR-ből letöltött adatokat az 
Aromo adatbázisába. 

http://www.kir.hu/
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Tanulók év végi eredményeinek felvitele 

A tanulók év végi eredményeinek felvitele az osztályzó értekezlet után esedékes. Az Aromo 
üzemszerű működtetése esetén ez tanulónként történik, az osztályfőnök beírja az egyes 
tantárgyakból szerzett érdemjegyeit, kiválasztja az év végi záradékot, majd bejelöli a 
Továbblép jelölő négyzetet. 

1. A Programindító ból indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Tanulócsoportok parancsával. 

 

2. Válassza ki azt az osztályt, amelyik tanulói osztályzatait be kívánja vinni, majd a 
billentyűzet bal oldali Nagybetű (Shift) gomjának lenyomva tartása közben kettős 
kattintson a táblázat kiválasztott során. 

3. A feljövő Részvételek táblázaton válasszon ki egy tanulót, majd kattintson az 
Érdemjegy bevitel parancsra. 
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4. A feljövő Érdemjegy bevitel dialóguson adja meg a dátumot, a Típus mezőbe 
válassza az év végi értéket, majd adja meg az egyes tantárgyak osztályzatait. A 
osztályzatok megadása után válassza ki az év végi záradékot, majd kattintson a 
Továbblép jelölő négyzetre. A Továbblép jelölő négyzetet azért kell bejelölni, mivel 
az Aromo csak azokat a tanulókat lépteti a következő tanévbe, akiknél ez be van 
jelölve. 

 

Mivel néhány Aromo-t használó iskolában még az osztályzatok felvitele nem 
megoldott, a Továbblép jelölő négyzet bejelölésére egyszerűbb módszer is 
rendelkezésére áll. 
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Összes tanuló továbbléptetése 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2011-2012-es tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra való kattintásra feljövő Összes tanuló 
továbblép parancsra, majd a megjelenő üzeneten kattinson az Igen gombra. 

 

Az Aromo az intézmény összes tanulójának 2011-2012 tanévbeli részvételében 
bejelöli a Továbblép mezőt.  

Az évismétlőknél ezt a jelölést meg kell szüntetni. 

3. A Programindító-ból indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Tanulócsoportok parancsával. 
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4. Válassza ki azt az osztályt, amelyikben évismétlő tanuló van, majd a billentyűzet bal 
oldali Nagybetű (Shift) gomjának lenyomva tartása közben kettős kattintson a 
táblázat kiválasztott során. 

5. A feljövő Részvételek táblázaton válasszon ki egy tanulót, majd kettős kattintson a 
kiválasztott soron. 
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6. A feljövő Részvétel dialóguson válassza ki a megfelelő évvégi záradékot, majd 
szüntesse meg a Továbblép jelölő négyzet jelöltségét, majd mentsen a Ment gombra 
való kattintással. 
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Tanulók léptetése az aktuális tanévből a következő tanévbe (2011-2012-ből 
2012-2013-ba) 

Az Aromo a tanulókat átlépteti az előző tanévbeli osztályukból és csoportjaikból a 
következő tanévbeli osztályaikba és csoportjaikba, azaz a tanulókhoz és új tanévbeli 
osztályaikhoz és csoportjaikhoz kapcsolódó részvételeket hoz létre az új tanévben. A 
tanulók léptetését az év végi érdemjegyek és záradék beírása és a Továbblépés jelölése 
után lehet kezdeményezni. 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra való kattintásra feljövő Tanulók léptetése 
parancsra. 
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3. Feljön az Tanulók léptetése dialógus. 

 

A dialógus táblázatában az összes 2012-2013-as tanévbeli osztály és csoport látható. 
Az új osztályok és csoportok tanulóit nem kell léptetni, ezért szüntesse meg a kezdő 
osztályok és csoportok sorában lévő Léptet jelölő négyzet jelöltségét, majd kattintson 
a Léptet gombra, mire az Aromo az összes megjelölt osztály és csoport nem 
évismétlő tanulóját beírja az új tanévbeli osztlyába és csoportjaiba. 
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A végző évfolyamot befejező tanulók kiléptetése az intézményből 

A végző évfolyamot sikeresen elvégzett tanulókat (Továbblép jelölő négyzet bejelölt) 
ki kell léptetni az intézményből. 

1. A Programindító ból indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Tanulócsoportok parancsával. 

 

2. Válassza ki a végzős osztályt, majd kettős kattintson a kiválasztott soron, mire feljön a 
Tanulócsoport dialógus a kiválasztott végzős osztály részletes adataival. A 
dialóguson kattintson a Tanulók távozók parancsra. 

 

Az Aromo kilépteti az osztály összes továbblépő tanulóját az intézményből. 
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Az aktuális tanév átállítása 2012-2013-ra 

Az Aromo-ban be kell állítani az aktuális tanévet. Az aktuális tanév átállítása a 
tanulók léptetése után, valamikor a nyár folyamán esedékes. Eddig az aktuális tanév a 
2011-2012-es volt, mivel ennek vége, át kell állítani a 2012-2013-as tanévre. 

1. A Programindító Rendszer adminisztráció menüjéből indítsa el a Alapbeállítások  
dialógust a Beállítások paranccsal. A dialóguson az Aktuális tanév mezőben 
válassza ki a 2012-2013-as tanévet, majd mentsen az Eszköztár Ment gombjára való 
kattintással. 

 

Az aktuális tanév módosítása után az Aromo-t újra kell indítani. 
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Évismétlő tanulók besorolása az új tanév osztályaiba 

Az előző tanévet (2011-2012) sikertelenül befejezett tanulókat be kell sorolni új 
osztályaikba. Ez a tevékenység a 2012-2013-as tanév kezdése előtt esedékes. 

1. A Programindító ból indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Tanulócsoportok parancsával. 

 

2. Válassza ki azt az osztályt, amelyikbe be akarja sorolni az évismétlő tanulót majd a 
billentyűzet bal oldali Nagybetű (Shift) gomjának lenyomva tartása közben kettős 
kattintson a táblázat kiválasztott során. 

3. A feljövő Részvételek táblázaton a kiválasztott osztály tanulói látszanak. Kattintson a 
táblázat Új osztály/Csoport tag parancsára, 

 

mire feljön a Tanuló táblázat azokkal a tanulókkal, akik tagjai az intézménynek, de az 
aktuális tanévben (2012-2013) még nincsenek osztályba sorolva. 
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4. A Tanuló táblázaton jelölje meg azokat, akiket az osztélyba kíván sorolni, majd 
kattintson az Eszköztár Átad gombjára, majd a megjelenő üzenet Igen gombjára, 

 

mire a kijelölt tanuló(k) bekerül(nek) az osztályba. 

Az új tanév (2012-2013) rendjének megadása, naptárának generálása 

Az Aromo több funkciójához, tanórák generálása, megtartásának regisztrálása, étkeztetés 
tervezése és lebonyolítása, a tanév naptárát használja. A tanév naptára tartalmazza a 
tanév összes naptári napját az oktatás szempontjából minősítve. 

A tanév naptárát a tanév rendjének ismeretében lehet generálni, de legkésőbb az órarend 
felvitele előtt meg kell tenni. 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Adja meg az őszi szünet első és utolsó napját, majd üsse le az Enter 
gombot. 
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3. Ezután adja meg a téli, tavaszi és a nyári szünetet is az ismertett módon. A beviteli 
mezők alatti listában a tanítási szünetek napjai lesznek láthatók. 

 

4. Adja meg a tanév munkaszüneti napjait, írja be a napokat egyenként a beviteli 
mezőbe, majd üsse le az Enter gombot. 
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5. Adja meg a tanév tanítás nélküli munkanapjait és a kirándulások napjait a fent 
ismertett módon. 

 

6. A tanév nevezetes napjainak megadása után kattintson a dialógus Naptár generálás 
parancsára.. 
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7. A tanév naptárának elkészülte után kattintson Foglalkozások generálása parancsra, 
mire feljön a Napok szűrő dialógus. A dialóguson ne állítson szűrési feltételt, hanem 
kattintson az Eszköztár Halmazt képez gombjára. 

 

8. Feljön a Napok táblázat, amely tartalmazza a tanév összes naptári napját az oktatás 
szempontjából minősítve. 
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Az új tanév (2012-2013) órarend változatainak megadása 

A tanév naptárának generálása után adja meg a 2012-2013-as tanévben használt órarend 
változatokat. Az órarend változatokat a tanév naptárának generálása után, az órarend 
felvitele előtt kell megadni. 

1. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanévek parancsával. 

 

2. Kettős kattintson a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanév-en. Feljön a Tanév 
dialógus. Adja meg az órarend változat jelét, az OV oszlopban. Kattintson az Új 
gombra, majd nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt és írja be az Órarend változat nevét. 
Fontos, hogy bepipálja a négyzetet az Akt. oszlopban. Így az Órarend változat aktív 
lesz. Majd mikor végzett, mentsen. 
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3. Ha a tanévben több órarend változatot is használ, úgy adja meg azokat a fent 
ismertett módon. 

 

4. Adja meg az órarend változatok érvényességi heteit. Ha Ön csak egy órarend 
változatot használ a tanév folyamán, úgy írja be a tanév első és utolsó hetét a 
megfelelő mezőkbe, majd üsse le az Enter gombot egymás után kétszer. 
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Ha Ön több órarend változatot használ a tanévben, úgy jelölje ki az első órarend 
változatot, majd írja be érvényesséi hetét, majd annyiszor üsse le az Enter gombot, 
hogy a hét száma bekerüljön a beviteli mezők alatti listába. 

 

Adja meg egyenként az első órarend változat érvényességi heteit, majd adja meg 
egyenként a további órarend változatok érvényességi heteit. Példánkban az páratlan 
heteken az A változat, míg páros heteken a B változat van érvényben. 
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5. Az órarend változatok érvényességi heteit a Napok táblázaton láthatja, melyet a 
dialógus Foglalkozások generálása parancsával indíthat el.. 
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Az új tanév (2012-2013) órarendjének felvitele 

Az új tanév órarendjének felvitele augusztusban esedékes. Az Aromo Órarend Excel 
programja áll rendelkezésére az órarend megszerkesztésére és a már elkészült órarend 
felvitelére. Az órarend felvitele az Aromo további használatának fontos feltétele, mivel a 
foglalkozások (tanórák) generálásának alapja az órarend. 

Az Aromo Órarend Excel programjának használatának leírása a tanfolyami anyagban 
található. 


