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Tisztelt Diákunk!
A 2010/2011-es tanévben tesztüzemben elindítjuk az elektronikus napló rendszert,
mely a http://corvinnaplo.ini.hu

vagy a https://195.199.149.2 címen érhető el. A

bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót osztályfőnökétől veheti át.
A különböző böngészők a kattintás után esetleg arra fognak hivatkozni, hogy a „webhely
tanúsítványa hibás”, de ennek ellenére nyugodtan tovább lehet lépni a webhelyre (még akkor is,
ha a böngésző szerint ez „nem ajánlott”)! Ha tartósan elfogadtatja a böngészővel hitelesnek ezt
az oldalt, akkor ez az üzenet jó eséllyel nem jelenik meg többet számítógépén. A digitális napló
használatához ajánljuk a Mozilla Firefox böngészőt, amely ingyenesen letölthető az
internetről.
A napló oldalára lépve a Felhasználói név és a Jelszó megadása után „nyílik ki” a
napló. A Felhasználónév esetén a kis- és nagybetűk lényegtelenek, azonban a nevek közti pont
és a rövid-hosszú ékezetes betűk számítanak! A jelszót erősen javasolt már az első belépéskor
megváltoztatni (Felhasználói adatok), ebben már a kis- és nagybetűk különböznek!
A Napló menü Haladási napló almenüjében kísérheti figyelemmel a tanórák –
tanárok által – címekben összefoglalt, leadott anyagát. A Haladási statisztika menüben
látható, hogy a tanév végéig optimálisan és maximálisan mennyi tanóra tartható még meg a
szünetek és egyéb tanítás nélküli napok figyelembevételével.
Az Osztályozó napló almenüben szerepelnek az osztályzatai. A különböző színű jegyek
különböző szintű számonkérést jelentenek (felelet, dolgozat, témazáró stb.). Az egyes jegyekre
kattintva további információ látható az adott osztályzatról.
A Dolgozatok almenüben az előre ütemezett, illetve a már megírt dolgozatokról
láthatók információk.
A Hiányzások almenü hiányzásait jelöli. A zöld szín igazolt, a piros igazolatlant jelent,
a F betű felszereléshiányt. A késések szintén pirossal vannak jelezve. Az egyes napnál látható
kis fekete nyílra kattintva az adott napi hiányzásokat láthatja részletesen, az ilyenkor
megjelenő táblázatban pedig összefoglalva láthatja, hogy eddig mennyi és milyen típusú
igazolást használt, a limitáltaknál (pl.: szülői igazolás) megmutatva azt is, hogy még mennyi
igazolás lehetséges. A hónap nézetben a név felett a nyilakra kattintva előre és hátra lépegethet
a hónapok között.

A Bejegyzések menüben a dicséreteket, elmarasztalásokat, figyelmeztetéseket láthatja.
Az Üzenőben a Tanároknak, Diákoknak küldhet személyes üzeneteket. Az üzenetek nem
törölhetők, kérjük, hogy ezt a funkciót csak a tanulmányi ügyekkel és iskolai élettel kapcsolatos
közleményekre használja – szigorúan betartva az írott és íratlan illemszabályokat!
A Kezdőlapra kattintva jut a belépést követő kezdőoldalra, a Kijelentkezéssel pedig
elhagyja az E-naplót.
Amennyiben valamilyen működésbeli hibát, hiányosságot észlel, kérjük, hogy a
naplóban a kis Hangyafejre kattintva jelezze a rendszer-adminisztrátornak.
Reméljük, hogy digitális portálunk szorosabb és összehangoltabb együttműködést tesz
lehetővé, s azt hasznosnak találja majd, és végső soron ez is hozzájárulhat iskolánk
működésének javításához, oktatásunk színvonalának emeléséhez.
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FIGYELEM!
Kérjük ügyeljen jelszavára, illetéktelen kézbe kerülése esetén bekövetkező
visszaélésekért felelősséget nem tudunk vállalni!

