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Áttekintés 
 

Az Aromo a hiányzások három állapotát kezeli:  

1. igazolatlan (piros),  

2. igazolt (zöld), 

3. igazolhatatlan (lila).  

A hiányzások összesítésénél problémát okozhat az, hogy az Aromo a még igazolható 
hiányzásokat is igazolatlanként tartja nyilván. 

Több felhasználó javaslatára átszerveztük a hiányzások nyilvántartását, bevezettük a Beírt 
állapotot. A hiányzás beíráskor Beírt (szürke) állapotba kerül és az osztályfőnöknek kell 
eldöntenie, hogy igazolt vagy igazolatlan hiányzás lesz belőle. 

Ha hiányzások új fajta kezeléséhez a Rendszeradminisztráció Beállítások dialóguson be kell 

jelölni a Hiányzás állapotának eldöntése jelölő négyzetet. 

 

 

 

A beállítást követően az újonnan beírt hiányzás az eddigiektől eltérően Beírt (szürke) állapotú 
lesz az eddigi Igazolatlan (piros) helyett. 

Az Aromo ilyetén működését a az üzemeltető rendszergazda állítja be, Önt tanárként a beállítás 
nem érinti.  
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Hiányzások, késések kezelése az Aromoban 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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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Hiányzások, késések kezelése a WebAromoban 
 

Hiányzások, késések beírása 

1. Belépés után kattintson egy foglalkozásra. 

 

 

2. Jelölje be a hiányzásokat és késéseket, majd mentsen. A szürke szín a beírt állapotot jelzi. 
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Hiányzások, késések állapotának eldöntése a WebAromoban 

Hiányzások menüpontjára  

1. Tanuló egy napi hiányzásainak felvitele. 

Kattintson a nap sorában lévő Hiányzás gombra. A cellák szürke színe a hiányzások beírt 
állapotát jelzi. 

 

2. Tanuló egy napi hiányzásainak igazolása. 

Adja meg a hiányzás okát és az igazolás fajtáját, majd jelölje meg az Igazolt választót és 

kattintson az igazolandó nap sorában lévő Igazol gombra. A hiányzások igazoltságát a 
cellák zöld színe jelzi. 

 

3. Tanuló egy napi hiányzásainak állapotának igazolatlanra állítása. 

Jelölje meg az Igazolatlan választót és kattintson az igazolandó nap sorában lévő 

Igazolatlan gombra. A hiányzások igazolatlanságát a cellák piros színe jelzi. 
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4. Tanuló egy tanítási órára vonatkozó hiányzásának, késésének felvitele. 

Kattintson a Módosítás gombra, írja be a késéseket, jelölje be a hiányzásokat,  

 

Kattintson a Mentés gombra, a cellák szürke színe a hiányzások és késés beírt állapotát jelzi. 

 

5. Tanuló egy tanórai hiányzásának, késésének állapotának igazoltra állítása. 

Kattintson a Módosítás gombra, adja meg a hiányzás okát és az igazolás fajtáját, majd jelölje 
meg az Igazolt választót. Jelölje meg az igazolandó hiányzásokat, késéseket. 
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Kattintson a Mentés gombra, a cellák zöld színe az igazolt állapotot jelzi. 

 

6. Tanuló egy tanórai hiányzásának, késésének állapotának igazolatlanra állítása. 

Kattintson a Módosítás gombra, majd jelölje meg az Igazolatlan választót. Jelölje meg az 
igazolatlanra állítandó hiányzásokat, késéseket. 

 

Kattintson a Mentés gombra, a cellák piros színe az igazolatlan állapotot jelzi. 
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Összesített hiányzás lista 

Kattintson az Összesítő gombra, feljön az Összesített hiányzás lista. A lista a beírt állapotú 
hiányzásokat, késéseket nem tartalmazza. 

 

  


