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Az Aromo kezelése 

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a program kezeléséhez szükséges alapfogalmakat, 
műveleteket, a különböző dialógusok felépítését, legfontosabb parancsait.  

Az Aromo elindítása, bejelentkezés 

Indítsa el a programot a Windows Start menüjéből: 

Programok/Aromo Iskolaadminisztráció/Aromo Iskolaadminisztráció. Feljön a 

Bejelentkezés dialógus.  

 

1. Válassza ki az intézmények közül saját intézményét. 

2. Adja meg a felhasználót és ha szükséges a jelszót. 

3. A Rendben gombra való kattintás után a Programindító dialógus nyílik meg. 

Ha mégsem akar bejelentkezni, akkor kattintson a Mégsem gombra. 

 

Jelszó beállítása 

Ha az Aromo felhasználónevéhez alapbeállításként nem tartozik jelszó, de a következő 
módon állítsa be: 
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1. Indítsa el a programot a Windows Start menüjéből: 

Programok/Aromo Iskolaadminisztráció/Aromo Iskolaadminisztráció. Feljön a 

Bejelentkezés dialógus.  

2. Válassza ki az intézmények közül saját intézményét. 

3. Adja meg a felhasználónevét, a jelszó mezőt hagyja üresen, a Jelszóváltoztatás 
jelölő négyzetet pedig pipálja ki, majd kattintson a Rendben nyomógombra. 

  

4. A megnyíló ablakban a két mezőbe írja be kétszer ugyanazt a jelszót, amit a jövőben 
használni kíván, majd kattintson az OK nyomógombra. 

 

5. Ezután az Aromo bejelentkezik, és a Programindító dialógus nyílik meg.  

Ezek után az Aromoba való bejelentkezéshez, a bejelentkező ablakon a 
felhasználónevét és a beállított jelszavát is meg kell adnia.  
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A programindító 

A Programindító dialógus az Aromo programjainak indítására szolgál. 

 

Működés 

Programok indítása 

A modult az azt jelképező, színes gombbal kell kiválasztani a 3x3-as négyzetben.  

A bal oldalon lévő szöveges gombokkal indíthatók el a legfontosabb, leggyakrabban 
használt programok. 

A jobb oldali listában a modulhoz tartozó programcsoportok (dosszié jel) és programok (üres 
lap jel) láthatók. A dosszié kettős kattintással, ill. a + és a – jelen történő kattintással 
nyitható-csukható. A program kettős kattintással indítható el. 

A Programindító dialógus hívása 

A Programindító – ha időközben be nem zárjuk – rendszerint nyitva van. Ha nincs, akkor a 

Fájl/Programindító paranccsal vagy az eszköztárban a  eszközön történő kattintással 

hívható fel. Innen egymás után több programot is elindíthatunk, a programok egyidejűleg 
futnak.  

Figyelem! Az egyidejűleg futó programok esetén az egyik program által végrehajtott 
adatbázis módosítás nem jelenik meg automatikusan a másik program dialógusán, ezért ha 

szükséges, frissíteni kell a képernyőn látható adatokat. A frissítés az F9-s billentyűvel 
történik. 

Az elindított programok (dialógusok) között az Ablak menüben közlekedhetünk. 
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Osztályok, csoportok és a hozzájuk tartozó részvételi és 
tanulói adatok megtekintése 

A Tanulócsoportok táblázat az Tanügyigazgatás-Tervezés modul 

Tanulócsoportok parancsával indítható. 

1. A feljövő Tanulócsoportok táblázaton a tanár által oktatott tanuló csoportok láthatók. 

 

2. Válassza ki a tanulócsoportot, majd kattintson a táblázat Részvételek parancsára 
vagy a bal oldali Nagybetű gomb lenyomva tartása mellett kettős kattintson a táblázat 
kiválasztott során. Feljön a Részvételek táblázat a tanulócsoporthoz tartozó tanulók 
részvételeivel. 

3. Egy részvétel részletes adatai a táblázat kiválasztott során való kettős kattintásra 
feljövő Részvétel dialóguson látható. 

 

4. A tanuló részletes adatai a táblázat Tanuló parancsára való kattintással láthatók a 

Tanuló dialóguson. 
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Tanulócsoportok 

Az Aromo eddigi verziói is kezelték a tanulók tanórán kívüli foglalkozásokra szervezett csoportokban 
való tagságainak időszakát. Ezzel lekérdezhető volt a normatíva elszámoláshoz a tanév bármely 
napján a napközis, tanulószobás, sportköri csoportok létszámai és a csoportok foglalkozásain 
résztvevők száma. Ezt a lehetőséget bevezettük az osztálybontásból származó csoportok esetében is, 
ha valaki átkerül az 1-es nyelvi csoportból a 2-es nyelvi csoportba, akkor az Aromo megjegyzi az 1-es 
csoportbeli tagság végző dátumát. Ezzel pontossá vált a tanulók 30%-os hiányzási arányát generáló 
lista. 

Új Tanuló hozzáadása csoporthoz 

1. Kattintson a Tanügyigazgatás – Tervezés menüpontra,majd válassza ki a 
Tanulócsoportokat. 

2. Kattintson egy csoportbontásos Tanulócsoportra. 

3. Nyissa meg a Részvételek táblázatot majd jobb egérgombbal kattintson az Új csoport tag 
parancsra. 

4. Válassza ki a Tanulót, majd kattintson az átad gombra. Ekkor felugrik egy ablak amiben 
beírhatja, hogy mikortól tagja a csoportnak a tanuló. 

 

Tanuló kiléptetése csoportból 

1. Tanulók kiléptetését a Tanulók tálbázatból lehet szintén megtenni. 

2. Tegye halmaz módba a tálbázatot. Válassza ki a Tanulót/Tanulókat majd a jobb egér 

lenyomása után a Kiléptetés a csoportból parancsot. Ekkor a program megkérdezi,hogy 
minden kijelölt tanulót kiléptet-e a csoportból. 

3. Kattintson az Igen gombra. Ekkor megjelenik a Dátum megadás ablak. Itt tudja beírni, hogy 
mikortól nem tagja a csoportnak a Tanuló. 
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Foglalkozások kezelése 

Foglalkozások kezelése 

A Foglalkozások táblázat az Tanügyigazgatás-Végrehajtás modul Napi 

foglalkozások parancsával indítható. 

1. A feljövő Napi foglalkozások dialóguson állítsa be a dátumot. A táblázat a beállított 
napon a pedagógus tevékenységeit mutatja 

A világos zöld napok azt jelentik, hogy egy foglalkozás sincs még végrehajtva, a 
sötétzöld napok azt jelentik, hogy aznapra vannak foglalkozások, a sárga napokra 
még nincsenek generálva foglalkozások vagy nincs is foglalkozás, a piros mezők a 
szabadnapokat, munkaszüneti napokat jelzik. 

 

2. Kettős kattintson a táblázat egy során, mire feljön a Foglalkozás dialógus. A 

dialóguson kattintson a Végrehajt gombra, írja be a foglalkozás témáját, írja be az 
órán szerzett osztályzatokat, a hiányzásokat és a késéseket,  

3. Majd kattintson a Ment gombra. A beírt jegyek beíródn  ak a táblázat Szerzett 
oszlopába, a hiányzások és a késés piros alapúakká válnak, jelezvén, hogy 
igazolatlanok. 
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Napközis foglalkozások kezelése 

A Foglalkozások táblázat az Tanügyigazgatás-Végrehajtás modul Napi foglalkozások 
parancsával indítható. 

1. A feljövő Napi foglalkozások dialóguson állítsa be a dátumot. A táblázat a beállított napon a 
pedagógus tevékenységeit mutatja. 

 

2. Kettős kattintson a táblázat kívánt napközis foglalkozás egy során, mire feljön a Foglalkozás 

dialógus. . A dialóguson kattintson a Végrehajt gombra, írja be a foglalkozás témáját majd 
lehetősége van jelölni a hiányzásokat. 

3. Ha a „DE” gombot benyomja, akkor a program automatikusan a délelőtti hiányzókat a 
Napkköziben is beírja hiányzónak. 

 

Véletlenül felvitt osztályzat törlése 

1. A véletlenül felvitt osztályzatokat úgy tudja törölni, hogy kettős kattint az Osztályzatok, 

hiányzások táblázatban, mire feljön a Tantárgy érdemjegy bevitel dialógus a tanulók 
adott tantárgyához tartozó összes osztályzattal. 
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2. Kettős kattintson a törlendő osztályzat során, mire feljön az Értékelés dialógus. Ezen 

válassza ki a törlendő osztályzatot, majd kattintson a Töröl parancsra. 
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Feljegyzés beírása a naplóba 

A Záradékok, Feljegyzéseket több helyről is el tudja érni: 

a)  Tanügyigazgatás-Tervezés menüpontban válassza ki a Tanulócsoportok modult, majd a 
Részvételek parancs után kattintson a Tanulóra jobb egérgombbal és válassza ki a 
Záradékok/Feljegyzések parancsot. 

b) Tanügyigazgatás-Tervezés menüpontban válassza ki a Tanulócsoportok modult, majd az 
összesített hiányzás/jelenléti lista parancs után kattintson a Feljegyzések gombra. 

c)  Tanügyigazgatás-Tervezés menüpontban válassza ki a Tanulócsoportok modult, majd az 
Érdemjegy bevitel parancs után kattintson jobb egérgombbal és válassza ki a 
Záradékok/Feljegyzések parancsot. 

1. A Tantárgy érdemjegy bevitel dialóguson kattintson a Záradékok, feljegyzések parancsra. 

 

2. Feljön a Záradékok, feljegyzések táblázat.  

 

3. Kattintson az Új gombra, írja be a feljegyzést. 

4. Jelölje be, hogy hol szeretné látni a Feljegyzést: Beírási napló, Napló, Törzslap vagy 
Bizonyítvány (általában Napló). 

5. Ha a Feljegyzést választja, akkor a Fajtát (Figyelmeztető, Intő, Rovó, Dícséret) és a 
Fokozatot (Szaktanári, Osztályfőnöki, Igazgatói) is ki tudja választani. 

6. A Záradékoknál, Szülői levélnél és a Jegyzői levélnél nem tudja ezeket kiválasztani. 

7. A ”Látta Szülő” mezőbe akkor íródik be a dátum, amikor a szülő jelzi, hogy látta a 
Záradékot/Feljegyzést. 

8. Majd mentsen  
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Amikor egyszerre több tanulónak szeretne Feljegyzést írni, kattintson a 
Tanügyigazgatás-Tervezés menüpontra, indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot, majd 
kattintson a Részvételek parancsra. A Részvételek táblázatban jelölje meg a 
Tanulókat, majd jobb egér kattintás után kattintson a Záradékok/Feljegyzések adatok 
beállítása parancsra. 

 

Szűrni is tud a Záradékok/Feljegyzések között a menüsorban lévő szűrő paranccsal. 
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Azonos órák végrehajtása  

Amikor egy osztálynak egész nap gyakorlata van, nem kell egyenként beírni az órákat, 
hanem erre az esetre van egy „Azonosokat is” bepipálható lehetőség, ami azt teszi lehetővé, 
hogy az egész napra beírja az órát egy kattintással. 

 

1. Kattintson duplán a gyakorlati órák közül az első órára. 

2. Majd az „Azonosokat is” pipát tegye be. 

 

3. Kattintson a Végrehajt gombra és írja be az óra témáját, majd mentsen. 

 

A dialógus bezárása után látni, hogy az összes gyakorlat Végrehajtottá változott. 
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Tanmenet betöltés 

Az új verzióban lehetőség van a tantervek betöltésére. A pedagógusok elkészítik a 
tanmenetüket Excelben (óra sorszáma, téma, házi feladat), betöltik az Aromoba. A betöltött 
adatok természetesen változtathatók. 

Tanmenet előkészítése 

1. Egy Excel fájlba kell elkészíteni a Tanmenetet. 
Sorszám oszlopba fontos, hogy az 1, 2, 3 felsorolás után ne tegyen pontot! 

 

2. Miután bekerült az excel fájlba a Tanmenet, csukja be, majd nyissa meg az Aromo 
programot. 
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Tanmenet betöltése 

1. Kattintson a Programindítóban a Rendszeradminisztráció gombra. 

2. Válassza ki a Tanmenet betöltés menüpontot. 

 

3. A felnyíló ablakon állítsa be a Tanévet, a Tanulócsoportot, a Tantárgyat és a Tanárt. 

 

4. Miután kitöltötte a mezőket, kattintson a Tallóz gombra és a számítógépéről keresse meg a 
Tanulócsoporthoz tartozó Tanmenetet. 

5. Kattintson a Betölt gombra. 

6. Sikeres feltöltés esetén egy betöltő kiírja, hogy hány sor lett betöltve. 
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Nézzük meg ez hogy néz ki a Foglalkozás dialóguson. 

A foglalkozások beírásakor az Aromo beírja a tanmenetből a végrehajtott órához 
tartozó témát és házi feladatot, mely módosítható. 

 

Ha a tanév során a tanár eltér a tanmenettől, az eltérés óraszámával jelezheti. Ha az 
eltérés pl. -2 óra (a tanár 2 órával „csúszik” a tanmenethez képest), akkor az Aromo a 
végrehajtott 23. órára a tanmenet 21. órájának témáját és házi feladat fogja beírni. 

1. Ebben az esetben, kattintson a Tanmenet gombra  Foglalkozás dialóguson. 

2. Az előugró ablakból tudja kiválasztani a helyes Tanmenetet. 

Tanmenet szűrő 

1. Kattintson a Nevelés-oktatás tervezés modulon a Tanmenetek menüpontra. 

2. Automatikus a szűrő fog betöltődni. Itt tud szűrni a Tanmenetek között. 

 

Kötelező kitöltenia Tanévet, a Tanulócsoportot, a Tantárgyat és a Tanárt. 

3. Amikor minden adat kitöltésével végzett, kattintson a Szűr parancsra. 
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Hiányzások kezelése 

Hiányzások beírása a Foglalkozás dialóguson 

A hiányzások és késések beírásának módja nem módosul. 

1. Hívja fel a Napi foglalkozások dialógust a Programindító Tanügyigazgatás – Végrehajtás 

menüjének Napi foglalkozások parancsára való kettős kattintással, majd kettős kattintson a 

beírandó foglalkozás során. 

 

2. Fejön a Foglalkozás dialógus. Kattintson a Végrehajt gombra, írja be a foglalkozás Témáját 

és a hiányzókat.  

 

3. Mentés után a hiányzást vagy késést tartalmazó cellák színe szürke lesz. A szürke szín jelzi, 

hogy a hiányzások és késések Beírt állapotúak. 
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Hiányzások, késések beírása az Osztály hiányzás dialóguson 

A hiányzások beírásának módja nem változott, csupán az újonnan bevitt hiányzás 

állapota igazolatlan helyett beírt lesz. 

1. Hívja fel a Tanulócsoportok táblázatot a Programindító Tanügyigazgatás – 

Végrehajtás menüjének Tanulócsoportok parancsára való kettős kattintással. 

 

2. Kattintson a Napi hiányzások gombra, feljön a Napi hiányzások dialógus. A 

dialóguson a foglalkozásokon beírt hiányzások látszanak. Írja be a foglalkozásokon 

még nem beírt hiányzásokat és késéseket a megszokott módon (az E oszlopban lévő 

jelölő négyzet bejelölése a nap összes óráját hiányzottá teszi, míg egy-egy órát a 

megfelelő oszlopban lévő jelölő négyzet bejelölésével tehet hiányzottá), majd 

kattintson az Eszköztár Ment gombjára. 

 

3. Az újonnan mentett hiányzások cellái az eddigi piros helyett szürkék lesznek. A szürke 
hiányzások Beírt állapotúak. Az osztályfőnöknek az intézmény által meghatározott időn 
belül el kell döntenie, hogy ezek a hiányzások igazoltak-vagy igazolatlanok lesznek? 

4. Ha a hiányzást törölni szertené, vegye ki a jelölést és mentsen, a hiányzás törlődik és 
újra fehér lesz a cella. 
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Hiányzások, késések beírása a Tanuló hiányzás dialóguson 

A hiányzások beírásának módja nem változott, csupán az újonnan bevitt hiányzás állapota 

igazolatlan helyett beírt lesz. 

1. Hívja fel a Tanulócsoportok táblázatot a Programindító Tanügyigazgatás – Végrehajtás 

menüjének Tanulócsoportok parancsára való kettős kattintással. 

 

2. Kattintson a Részvételek gombra, mire feljön a Részvételek táblázat az osztály névsorával.  

 

3. Válassza ki a tanulót és kattintson a Hiányzások gombra. Feljön a Tanuló hiányzás 
dialógus A dialóguson a foglalkozásokon beírt hiányzások látszanak. Írja be a 
foglalkozásokon még nem beírt hiányzásokat és késéseket a megszokott módon (az E 
oszlopban lévő jelölő négyzet bejelölése a nap összes óráját hiányzottá teszi, míg egy-egy 
órát a megfelelő oszlopban lévő jelölő négyzet bejelölésével tehet hiányzottá), majd 

kattintson az Eszköztár Ment gombjára. 

 

5. Az újonnan mentett hiányzások cellái az eddigi piros helyett szürkék lesznek. A szürke 
hiányzások Beírt állapotúak. Az osztályfőnöknek az intézmény által meghatározott időn belül 
el kell döntenie, hogy ezek a hiányzások igazoltak-vagy igazolatlanok lesznek? 

6. Ha a hiányzást törölni szertené, vegye ki a jelölést és mentsen, a hiányzás törlődik és újra 
fehér lesz a cella. 
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Hiányzások, késések állapotának eldöntése az Osztály 

hiányzás dialóguson 

A Beírt állapotú hiányzások állapotát Igazoltra vagy Igazolatlanra kell állítani. Az Aromo 

bejelentkezéskor jelzi az osztályfőnöknek, ha az osztályában van olyan hiányzás vagy 

késés, melynek állapota beírt és nyolc munkanapnál régebbi. 

1. Hívja fel a Tanulócsoportok táblázatot a Programindító Tanügyigazgatás – 

Végrehajtás menüjének Tanulócsoportok parancsára való kettős kattintással. 

 

2. Kattintson a Napi hiányzások gombra, feljön a Napi hiányzások dialógus az osztály 

egy adott napi hiányzásaival. 

 

3. Hiányzások, késések igazolása tanítási óránként. 

Adja meg a hiányzás vagy késés okát és az igazolás fajtát, majd kettős kattintson az 
igazolandó hiányzás vagy késés celláján. Az igazoltságot a cella zöld színe jelzi. 

 

4. Egy tanuló napi hiányzásainak, késéseinek igazolása. 

Adja meg a hiányzás vagy késés okát és az igazolás fajtát, majd kettős kattintson az E 
oszlopon az igazolandó tanuló során. Az igazoltságot a cella zöld színe jelzi. 
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5. Több tanuló napi hiányzásainak, késéseinek igazolása. 

Adja meg a hiányzás vagy késés okát és az igazolás fajtát, majd jelölje be a Jelöl jelölő 
négyzetet az igazolandó tanulók sorain. 

 

Kattintson az Igazol gombra, a hiányzások késések igazoltságát a cellák zöld színe jelzi. 

 

6. Hiányzások, késések igazolatlanra állítása tanítási óránként. 

Kettős kattintson az igazolatlanra állítandó hiányzás vagy késés celláján úgy, hogy közben 
tartsa lenyomva a bal oldali Shift (Nagybetű) billentyűt. Az igazolatlan állapotot a cella piros 
színe jelzi. 

 

7. Egy tanuló napi hiányzásainak, késéseinek igazolatlanra állítása. 

Kettős kattintson az E oszlopon az igazolandó tanuló során úgy, hogy közben tartsa 
lenyomva a bal oldali Shift (Nagybetű) billentyűt. Az igazolatlan állapotot a cellák piros színe 
jelzi. 

 

8. Több tanuló napi hiányzásainak, késéseinek igazolatlanra állítása. 

Jelölje be a Jelöl jelölő négyzetet a tanulók sorain. 
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Kattintson az Igazolatlan gombra, a hiányzások késések igazoltságát a cellák piros 
színe jelzi. 

 

9. Hiányzások, késések állapotának beírtra allítása. 

Kettős kattintson az igazolatlan állapotú hiányzás vagy késés celláján, az állapot 
beírtra változik. A beírt állapotot a cellák szürke színe jelzi. 
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Hiányzások, késések állapotának eldöntése az Osztály 

hiányzás dialóguson 

A Beírt állapotú hiányzások állapotát Igazoltra vagy Igazolatlanra kell állítani. Az Aromo 

bejelentkezéskor jelzi az osztályfőnöknek, ha az osztályában van olyan hiányzás vagy késés, 

melynek állapota beírt és nyolc munkanapnál régebbi. 

1. Hívja fel a Tanulócsoportok táblázatot a Programindító Tanügyigazgatás – Végrehajtás 

menüjének Tanulócsoportok parancsára való kettős kattintással. 

 

2. Kattintson a Részvételek gombra, mire feljön a Részvételek táblázat az osztály névsorával.  

 

4. Válassza ki a tanulót és kattintson a Hiányzások gombra. Feljön a Tanuló hiányzás 
dialógus A dialóguson a tanuló egy havi hiányzásai látszanak. 

 

5. Hiányzások, késések igazolása tanítási óránként. 

Adja meg a hiányzás vagy késés okát és az igazolás fajtát, majd kettős kattintson az 
igazolandó hiányzás vagy késés celláján. Az igazoltságot a cella zöld színe jelzi. 

 

6. Tanuló egész napi hiányzásainak, késéseinek igazolása. 

Adja meg a hiányzás vagy késés okát és az igazolás fajtát, majd kettős kattintson az E 
oszlopon az igazolandó nap során. Az igazoltságot a cella zöld színe jelzi. 
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7. Tanuló több napi hiányzásainak, késéseinek igazolása. 

Adja meg a hiányzás vagy késés okát és az igazolás fajtát, majd jelölje be a Jelöl 
jelölő négyzetet az igazolandó napok sorain. 

 

Kattintson az Igazol gombra, a hiányzások késések igazoltságát a cellák zöld színe 
jelzi. 

 

8. Hiányzások, késések igazolatlanra állítása tanítási óránként. 

Kettős kattintson az igazolatlanra állítandó hiányzás vagy késés celláján úgy, hogy 
közben tartsa lenyomva a bal oldali Shift (Nagybetű) billentyűt. Az igazolatlan állapotot 
a cella piros színe jelzi. 

 

9. Tanuló egy napi hiányzásainak, késéseinek igazolatlanra állítása. 

Kettős kattintson az E oszlopon az igazolandó nap során úgy, hogy közben tartsa 
lenyomva a bal oldali Shift (Nagybetű) billentyűt. Az igazolatlan állapotot a cellák piros 
színe jelzi. 
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10. Tanuló több napi hiányzásainak, késéseinek igazolatlanra állítása. 

Jelölje be a Jelöl jelölő négyzetet a napok sorain. 

 

Kattintson az Igazolatlan gombra, a hiányzások késések igazolatlanságát a cellák piros 
színe jelzi. 

 

11. Hiányzások, késések állapotának beírtra allítása. 
Kettős kattintson az igazolatlan állapotú hiányzás vagy késés celláján, az állapot beírtra 
változik. A beírt állapotot a cellák szürke színe jelzi. 

 

Összesített hiányzás lista 

Kattintson a Tanulócsoportok táblázat Összesített hiányzás lista gombjára, feljön az 

Összesített hiányzás lista dialógus. A lista a beírt állapotú hiányzásokat, késésseket nem 
tartalmazza. 
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Osztályzatok kezelése 

Ahhoz, hogy be lehessen vinni osztályzatot, értékelést egy osztály tanulóinak, meg kell 
határozni az osztályban oktatott tantárgyak sorrendjét.  

Tanuló érdemjegyei az Érdemjegy bevitel dialóguson 

1. A Tanulócsoportok táblázaton kattintson a Részvételek parancsra, mire feljön 

Részvételek táblázat az osztályhoz tartozó tanulók részvételeivel. A Részvételek 

táblázaton válassza ki a tanulót, majd kattintson az Érdemjegy bevitel parancsra.  

 

2. Feljön az Érdemjegy bevitel dialógus a kiválasztott tanuló osztályzataival. 

 

A dialógus, mely meglehetősen nagy, az osztályzási naplóhoz hasonlóan tartalmazza 
egy tanuló összes érdemjegyét. Itt szokásos megadni a tanuló érdemjegyeit. 

A táblázat első oszlopában a tanuló tanulócsoportjához tartozó tantárgyak láthatók 
abban a sorrendben, ahogy azt az előzőkben megadták. Idegen nyelv tantárgy esetén 
a megnevezés tartalmazza a konkrét nyelvet is. A többi oszlopban a hónapokon kívül 

a Jegy, Mód, Félév, Évvége oszlopok találhatók. 

Érdemjegyek bevitele 

1. Nézze meg a Típus mezőben választható értékeket: évközi, féléves, évvégi, 
negyedéves, háromnegyedéves.  

2. A Dátum mezőben az aktuális dátum látható, ezt meg lehet változtatni.  

3. Írja be a tanuló aktuális napi (Dátum) érdemjegyeit a Jegy oszlopba, ha kell adja meg 
a számonkérés módját is. 

4. Kattintson a Ment gombra, a bevitt érdemjegyek beíródnak az aktuális hónapba. 

Mindig a Dátum és a Típus által meghatározott oszlopba íródnak be a jegyek. 

5. Kattintson a Ment gombra. 
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Osztály tanulóinak osztályzatai a Tantárgy érdemjegy bevitel dialóguson 

1. Kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul Tanulócsoportok parancsára, megnyílik a 

Tanulócsoportok táblázat. 

2. Kattintson a kiválasztott osztály során az Érdemjegy bevitel paracsra. 

 

3. A feljövő Tantárgy érdemjegy bevitel dialóguson válassza ki azt a tantárgyat, melynek 
osztályzatait kezelni szeretné. 

 

4. A dialóguson az osztályzatokat az Érdemjegy bevitel dialógusnál megismert módon lehet 
bevinni és törölni. 
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Diákszociális adatok dialógus 

A tanulók szociális adatainak (bejáró, veszélyeztetett, hátrányos, halmozottan 
hátrányos, stb.) csak az aktuális állapota volt eddig elérhető. Az új verzió már kezeli 
ezen adatok történetét is, ezzel lehetővé vált a tanulók szociális adatainak adott 
napokra való lekérdezése és listázása. 

 

A Diákszociális adatok dialógus a Tanulók táblázatról és a tanuló Személyi adatok 
dialógusról hívható a Szociális adatok paranccsal, és a tanuló diákszociális adatait 
tartalmazza. 

Ha az egyik diákszociálisadatra kattint, akkor az Időszak gomb inaktívvá válik. 
Mentés után ismét aktív lesz és be tudja írni az adatokat. 

 

Ha az Időszak gombra kattint és beírja az adatokat, akkor az Aromo automatikusan 
bepipálja az adatot. 

A tanuló adatai bővültek a sportegyesületi tagság tárolásának lehetőségével. 
Szeptembertől azon tanulók felmentést élveznek a mindennapos testnevelés alól, 
akik sportegyesületben sportolnak. 
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Tanuló dokumentumok 

Dokumentum feltöltésének előkészítése 

1. Kattintson a Rendszeradminisztráció modulon a Választható értékek menüpontra. 

2. Válassza ki a lenyíló listából a Dokumentum típusokat, majd kattintson az Új gombra. 

3. Adja meg azokat a típusokat, amiket fel kíván tölteni a Tanulókhoz, pl személyi 
igazolvány, anyakönyvi kivonat, jelentkezési lap stb... 

 

Dokumentum feltöltése 

1. Kattintson a Programindítóban a Tanügyigazgatás – Tervezés modulra. 

2. Majd válassza ki a Tanulók menüppontot. 

3. A szűrőn állítsa be a feltételeket majd szűrjön rá a Tanulóra/Tanulókra. 

4. A Tanulón kattintson a jobb egérgombbal, majd válassza ki a Dokumentum betöltés 
parancsot. 

 

5. A felnyíló ablakon állítsa be hogy melyik dokumentumot tölti fel a Tanulóhoz (Típus). 
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6. A Tallóz gomb segítségével keresse meg a fájlt a számítógépen. 

7. Majd kattintson a Betölt gombra. 

 

8. A Tanuló dokumentumait a Tanuló dialóguson tudja megnézni: Kattintson a tanulóra a jobb 

egérgombbal és válassza ki a Dokumentumok parancsot. 
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Gombok kezelése 

Az Aromoban a leggyakrabban használt gombokat megjelenítheti egyes dialógusokon 
(pl. Tanulócsoportok). 

 

1. Kattinson a Rendszeradminisztációban a Beállításokra és ott pipálja be a Gombok 
parancsot. 

 

2. Ha ezt bepipálja, akkor minden felhasználónál a Felhasználó adatok alatt megjelenik 

egy plusz parancs (Gombok). 

3. Ha minden felhasználóhoz kíván gombokat elhelyezni, akkor tegye az 

Alkalmazottakat halmaz módba, majd jelöljön ki minden pedagógust és kattintson a 

jobb egérgombbal a modulon és válassza ki az Adatok beállítása parancsot. 
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4. Majd pipálja be a Gombok parancsot. 

Ha nem akar gombokat a Pedagógusoknál, akkor a Gombokat töröl parancsot pipálja be. 
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Könyvtár 

Könyvek felvitele 

1. Kattintson a Gazdálkozás – Tervezés menüpontra és válassza ki a Könyvek modult. 
Megnyílik a szűrő, ezt csukjuk be. 

2. Majd kattintson az Új gombra. 

3. Töltse ki a kötelező mezőket (Cím, Típus, Felhasználás). 

A Típus és a Felhasználás listája nem bővíthető. 

A kölcsönzési időt, ha nem tölti ki, akkor az Aromo automatikusan azt veszi, hogy a 
könyv június 15. van kiadva. 

 

A Publikus azt jelenti, hogy a webes felületen is le lehet foglalni a könyvet. 

Szerzők táblázat 

1. Kattintson azz Új gombra, majd a szóköz billentyűvel tegye aktívvá a mezőt és 
válassza ki a könyv szerzőjét. 1 könyvhöz több szerzőt is fel lehet vinni. 

 

2. Amikor végzett kattintson a Ment gombra. 

Ha új szerzőt kell felvinni, akkor kattintson a mezőre duplán és a megnyíló Kódtábla 
karbantartás táblázaton vigye fel a szerzőket. 
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A. Kattintson az Új gombra. 

B. Szóköz billentyű segítségével tegye aktívvá a mezőt és írja be a szerzőt, majd mentsen. 

 

A Tantárgyak és a Téma mező ugyanígy működik. 
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Kiadások táblázat 

1. Kattintson az Új gombra. 

2. Töltse ki a mezőket. 

 

3. Ha több példány van a könyvből, a Példányszám mezőbe írja be hány könyvről van 

szó, majd adja meg a Kiadás dátumát. 

 

 

4. Azután kattintson a Többszöröz gombra. 

5. A Példányok táblázatot a Példányok paranccsal tudja megtekinteni. 
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Betűs értékelések 

Beír Kiír    Jelentés 

F > F     (felmentve) 

KM > KM   (Kiválóan megfelet) 

K > KM   (Kiválóan megfelet)  

JM > JM    (jól megfelet) 

J > JM    (jól megfelet) 

M > M    (megfelet) 

NM > NM   (nem felet meg) 

N > NM   (nem felet meg) 

FSZ > FSZ   (felzárkóztatásra szorul) 

OV > OV   (osztályzó vizsga) 

OH > OH   (osztályozhatatlan) 

P >  P    (példás) 

JÓ > J    (jó) 

V > V    (változó) 

H > H    (hanyag) 

R > R    (rossz) 

RV > RV    (részt vett) 

NR > NR   (nem vett részt) 

E > E    (érettségizett) 

KET > KET   (kiemelkedően teljesített) 

KVT > KVT   (kiválóan teljesített)  

JT > JT    (jól teljesített) 

MT > MT   (megfelelően teljesített)  

NT > NT    (nem megfelelően teljesített) 

X > X    (nem írta meg a dolgozatot) 

A > A    (bármi) 

B > B    (bármi) 

C > C    (bármi) 

D > D    (bármi) 


