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Érettségi vizsgázók kezelése 
Ahhoz, hogy az Aromo a következő tanév KIR-STAT jelentésében az érettségizettekről be 
tudjon számolni, meg kell jelölni az érettségi vizsgára jelentkezőket, majd a vizsga 
végeztével meg kell adni az érettségi vizsgák jellemzőit. 

Aktuális viszgaid őszak beállítása 
1. Indítsuk el a Beállítások dialógust és állítsuk be az Aktuális évet  (2012) és az 

Aktuális vizsgaid őszakot  (tavaszi). 

 

Jelentkezés érettségi vizsgára 
1. Indítsuk el a Tanulócsoportok táblázatot, álljunk rá az érettségiző osztályra, majd 

hívjuk fel az osztályhoz tartozó Részvételek  táblázatot. 

 

2. A Részvételek  táblázaton jelöljük meg az érettségire jelentkezőket, majd kattintsunk 
az Érettségi vizsgák létrehozása  parancsra. A feljövő kérdeésre válaszoljunk Igen-
nel. 

 



4 Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver 

3. A tanulókhoz létrejött érettségi vizsgákat az Érettségi vizsgák  parancsra való 
kattintással lehet megtekinteni. 

 

Érettségi vizsga eredmény megadása 
1. Indítsuk el az Érettségi vizsgák táblázatot a Nevelés-oktatás – Értékelés  

menüpontból, a feljövő Érettségi vizsga sz űrőn állítsuk be a szűrési feltételeket, 
majd készítsünk egy halmazt. 
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2. Majd készítsünk egy halmazt. 

 

Érettségi vizsga eredmény megadása tanulónként 

1. Kettős kattintsunk a táblázat során és a adjuk meg az érettségi vizsga eredményét és 
egyéb jellemzőit a feljövő Érettségi vizsga dialóguson. 

 

Érettségi vizsga eredmény csoportos megadása 

1. Jelöljük meg a közös tulajdonsággal rendelkező érettségizőket a táblázatban. 
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2. Kattintsunk az Adatok beállítása  parancsra. A feljövő Érettségi vizsga adatok 
beállítása  dialóguson állítsuk be a közös tulajdonságokat. 

 

3. Majd kattintsunk a Beállít  gombra. A feljövő kérdésre válaszoljunk Igen-nel. 

Szakmai vizsgázók kezelése 
Ahhoz, hogy az Aromo a következő tanév KIR-STAT jelentésében a szakmai vizsgázókról 
be tudjon számolni, meg kell jelölni a szakmai vizsgára jelentkezőket, majd a vizsga 
végeztével meg kell adni a szakmai vizsgák jellemzőit. 

Aktuális viszgaid őszak beállítása 
1. Indítsuk el a Beállítások dialógust és állítsuk be az Aktuális évet  (2012) és az 

Aktuális vizsgaid őszakot  (tavaszi). 

 

Jelentkezés szakmai vizsgára 
1. Indítsuk el a Tanulócsoportok táblázatot, álljunk rá a szakmai vizsgázók osztályára, 

majd hívjuk fel az osztályhoz tartozó Részvételek  táblázatot. 
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2. A Részvételek táblázaton jelöljük meg a szakmai vizsgára jelentkezőket, majd 
kattintsunk a Szakmai vizsgák létrehozása  parancsra. 

 

3. A tanulókhoz létrejött szakmai vizsgákat a Szakmai vizsgák  parancsra való 
kattintással lehet megtekinteni. 

 

Szakmai vizsga eredmény megadása 
1. Indítsuk el a Szakmai vizsgák táblázatot a Nevelés-oktatás – Értékelés  

menüpontból, a feljövő Szakmai vizsga sz űrőn állítsuk be a szűrési feltételeket, 
majd készítsünk egy halmazt. 
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2. Majd készítsünk egy halmazt. 
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Szakmai vizsga eredmény megadása tanulónként 

1. Kettős kattintsunk a táblázat során és a adjuk meg a szakmai vizsga eredményét és 
egyéb jellemzőit a feljövő Szakmai vizsga dialóguson. 

 

Szakmai vizsga eredmény csoportos megadása 

1. Jelöljük meg a közös tulajdonsággal rendelkező szakmai vizsgázókat a táblázatban. 
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2. Majd kattintsunk az Adatok beállítása  parancsra. A feljövő Szakmai vizsga adatok 
beállítása  dialóguson állítsuk be a közös tulajdonságokat, majd kattintsunk a Beállít  
gombra. A feljövő kérdésre válaszoljunk Igen-nel. 

 

Webaromo beállításának változtatása 
Annak érdekében, hogy a tanuló és a szülők ne lessák az év végi jegyeket a bizonyítvány 
osztás előtt javasolt a webaromo mappájában lévő web.config fájlban lévő csak_evkozi 
változó értékét “true”-ra állítani. 

Osztályozható tantárgyak és azok sorrendjének kezel ése 
Az Aromoban azokat a tantárgyakat lehet osztályozni egy osztályban, amely tantárgyak 
hozzá vannak kapcsolva az osztályhoz. Az osztályhoz tartozó tantárgyak sorrerndjét is be 
kell állítani, hogy a nyomtatványokon a megfelelő sorrendben jelenjenek meg. 

Osztályozható tantárgyak osztályokhoz kapcsolása 

Osztályozható tantárgyak osztályokhoz kapcsolása os ztályonként 
 Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, majd álljunk rá arra az osztályra, amelyhez 

hozzá akarjuk kapcsolni az osztályozható tantárgyakat, majd kattintsunk a Tantárgy 
sorrend parancsra. 
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3. Az Aromo összegyűjti a kijelölt osztály tantárgyfelosztásában lévő tantárgyakat és a 
tantárgyakhoz tartozó óraszámokat és hozzákapcsolja az osztályhoz. Az osztályhoz 
kapcsolt tantárgyak a feljövő Tantárgy sorrend  dialóguson láthatók. 

 

Osztályozható tantárgyak osztályokhoz kapcsolása cs oportosan 
(Új lehetőség) 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, hívjuk fel a Tanulócsoport sz űrőt és 
készítsünk egy halmazt az osztályokból, majd jelöljük meg azokat az osztályokat, 
amelyekhez tantárgyakat szeretnénk kapcsolni, majd kattintsunk a Tantárgy sorrend  
parancsra. 

 

2. Az Aromo összegyűjti a kijelölt osztályok tantárgyfelosztásaiban lévő tantárgyakat és 
a tantárgyakhoz tartozó óraszámokat és hozzákapcsolja az osztályokhoz. Az 
osztályokhoz kapcsolt tantárgyak a feljövő Tantárgy sorrend  dialóguson láthatók. 
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Magatartás és Szorgalom osztályokhoz kapcsolása cso portosan 
(Új lehetőség) 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, hívjuk fel a Tanulócsoport sz űrőt és 
készítsünk egy halmazt az osztályokból, majd jelöljük meg azokat az osztályokat, 
amelyekhez a Magatartás és Szorgalom tantárgyakat hozzá szeretnénk kapcsolni, 
majd kattintsunk az Adatok beállítása  parancsra. 

 

2. A Magatartás és Szorgalom tantárgyakat a sorrend elejére vagy végére szokás tenni. 
A sorrend elejére generáláshoz kattintsunk a Magatartás – Szorgalom elejére  
gombra, ha a sorrend végére akarjuk tenni, akkor kattintsunk a Magatartás – 
Szorgalom végére  gombra.  

 

Tantárgy sorrend kezelése 
1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, álljunk rá egy osztályra, majd kattintsunk a 

Tantárgy sorrend parancsra. 
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2. Feljön a Tantárgy sorend  dialógus. 

 

3. A tantárgyak sorendjét a bal oldali táblázat melletti Felvesz – Letesz  gombokkal lehet 
beállítani. Új tantárgyat az Új gombra kattintás után lehet felvenni. Tantárgyat törölni a 
Töröl  gombra kattintva lehet. 

4. Fontos az óraszámok helyes megadása, mert a törzslapokra kerülő óraszámot az 
Aromo ebből az értékből számolja. 

5. MH oszlop: ha az MH (Mindenki hozzáfér) oszlop be van jelölve, akkor a tantárgyhoz 
bárki írhat jegyet, függetlenül attól, hogy van-e rá engedélye. 

6. KS oszlop: 

7. TF oszlop: az Aromo a foglalkozások óraszámait tantárgyanként és tanáronként 
generálja. Azaz ha egy tantárgyat egy osztályban (csoportban) több tanár is tanítja, az 
óraszámokat tanáronként külön-külön generálja. Ha azt akarjuk, hogy az óraszámok 
generálása a tanártól független legyen, akkor jelöljük be a TF (Tanártól függetlenül) 
jelölő négyzetet az adott tantárgy sorában. 

Az érettségiz ő osztályok foglalkozásainak generálása 
Az érettségiző osztályok előbb fejezik be a tanévet, mint a normal osztályok, ezért nem kell 
foglalkozást generálni a tanév végéig ezekhez az osztályokhoz. Az Aromoban nem kell 
módosítani az órarendet a generálások megakadályozására. 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, álljunk rá egy osztályra, majd kattintsunk a 
Tantárgy sorrend parancsra. 
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2. Feljön a Tantárgy sorend  dialógus. A dialógus felső sorában lévő Foglalkozás 
generálandó  mezőbe írjuk be azt a dátumot, ameddig foglalkozást akarunk generálni 
az osztáylhoz. 

 

Év végi értekezlet dátuma, nevel őtestület határozata, egyéb év 
végi beállítások 

Az Aromban meg lehet adni osztályonként az év végi értekezlet dátumát (ez a dátum lesz a 
törzslapokon), az osztályhoz tartozó, alapéertelmezett nevelőtestület határozatot,valamint 
azt, hogy generáljon-e az Aromo dicséretes év végi jegy esetén automatikusan záradékot a 
törzslapra és az osztályzási naplóba. 

Az adatok osztályonkénti megadása 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, álljunk rá egy osztályra, majd kattintsunk a 
Tantárgy sorrend parancsra. 

 

2. Feljön a Tantárgy sorend  dialógus. Adjuk meg az Értekezlet dátumát , jelöljük be az 
Év végi dicséret törzslap záradék  jelölő négyzetet, valamint adjuk meg a 
Nevelőtestület határozatát . Az Érdemjegy típusát  állítsuk Év végire , ha már a 
tanárok az év végi jegyeket írják be. Ilyenkor az Év végi  típus fog megjelenni az 
osztályhoz tartozó Tantárgy értékelés  és Érdemjegy bevitel  dialógusokon az 
alapértelmezett Érdemjegy típusként . 

 



16 Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver 

Az adatok csoportos megadása 

(Új lehetőség) 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, hívjuk fel a Tanulócsoport sz űrőt és 
készítsünk egy halmazt az osztályokból, majd jelöljük meg azokat az osztályokat, 
amelyekhez az adatokat meg akarjuk adni, majd kattintsunk az Adatok beállítása  
parancsra. 

 

2. Feljön az Osztály adatok beállítása  dialógus. Adjuk meg az Értekezlet dátumát , 
jelöljük be az Év végi dicséret törzslap záradék  jelölő négyzetet. Az Érdemjegy 
típusát  állítsuk Év végire , ha már a tanárok az év végi jegyeket írják be. Ilyenkor az 
Év végi  típus fog megjelenni az osztályhoz tartozó Tantárgy értékelés  és 
Érdemjegy bevitel  dialógusokon az alapértelmezett Érdemjegy típusként . Az 
adatok megadás után kattintsunk a Beállít  gombra. 

 

3. A Nevelőtestület határozata  megadásához hívjuk fel ismételten az Adatok 
beállítása  dialógust és kattintsunk a Határozatot beállít  gombra. Az Aromo az 
osztály következő évfolyamába léphet szöveget írja a Nevelőestület határozata  
mezőkbe. 

 

Az Aromo a nevelőtestület határozata mezőt cask a 11. évfolyamos osztályokig tölti ki, mivel 
utána már nem lehet tudni, hogy mi lesz az osztályok tanulóival. Ezért a 11. évfolyamnál 
magasabb évfolyamú osztályoknál egyenként kell ezt az információt megadni. 

Az adatok csoportos megadása után szúrópróba-szerűen ellenőrizzünk egy-egy osztályt. 
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Év végi osztályzatok, határozatok, záradékok megadá sa 

Az Aromo hasznos segítséget nyújt a szaktanároknak, osztályfőnököknek és az 
iskolavezetésnek az év végi teendők: jegyek beírása, dokumentumok nyomtatása, 
statisztikák generálása terén, stb. terén. 

Év végi érdemjegyek beírása 

Szaktanárok 
A szaktanárok a Tantárgy érdemjegy bevitel dialóguson írják be az év végi érdemjegyeket. 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, álljunk rá egy osztályra, majd kattintsunk 
az Érdemjegy bevitel parancsra. 

 

2. A feljövő Tantárgy érdemjegy bevitel  dialóguson válasszuk ki a Tantárgyat, mire 
megjelennek a tanév során beírt érdemjegyek. A tanulónkénti átlagokat at Átlagok 
parancsra kattintva lehet generálni. 

 

3. Írjuk be az év végi érdemjegyeket, majd kattintsunk a Ment  gombra. Az Aromo 
elfogad betűs kifejezéseket is, ezek a Mellékletben találhatók. 
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Osztályf őnökök 
Az osztáyfőnökök az Érdemjegy bevitel  dialóguson zárják le az év végi érdemjegyeket. 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, álljunk rá arra az osztályra, ahol mi 
vagyunk az osztályfőnökök, majd kattintsunk az Részvételek parancsra. 

 

2. Álljunk rá egy tanulóra, majd kattintsunk az Érdemjegy bevitel  parancsra. Ha a 
parancsra való kattintás közben a bal oldali Shift (Nagybetű) gombra kattintunk, akkor 
a tanuló hiányzásai és késései megjelennek. 

 

3. Az osztályfőnök ellenőrzi a jegyeket, ha minden jegyet beírtak már a szaktanárok és 
nincs bukása a tanulónak, akkor kattintsunk a Továbblép  jelölő négyzetre. Beíródik 
az osztályhoz beírt Értekezlet dátuma , és a Nevelőtestület határozata . A 
Nevelőtestület határozata  választó mező tartalma a jövő évi KIR-STAT 
elkészítéséhez szükséges, míg a dátum és a szöveges mező a törzslapra és az 
osztályzási naplóba kerül. A szöveges mező szabadon átírható. 
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4. Ha a tantárgyak között 1-es(ek) is vannak, akkor kettős kattintsunk a Nevelőtestület 
határozata  szöveges mezőbe és beíródik a szöveges határozat, majd válasszuk a 
Nevelőtestület határozata  választó mezőt. 

 

Törzslap- és naplószám kezelése 

Az Aromo generálja az osztályok tanulóihoz tartozó törzslap és napló számokat. Ezeket az 
azonosító számok jelennek meg a törzslapon és az osztályzási naplóban. 

Törzslap- és naplószámok generálása 

Törzslapszám generálás 
1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, majd álljunk rá arra az osztályra, amely 

azonosító számait szeretnénk kezelni, majd kattintsunk a Részvétel azonosító 
számok parancsra úgy, hogy közben lenyomva tartjuk a bal oldali Shift (Nagybet ű) 
és Ctrl  gombokat. 

 

2. A Shift  és Ctrl  gombok lenyomása miatt a Részvételek táblázatban  megjelennek 
kilépett állapotú részvétellel rendelkező tanulók is. 

 

3. Generáljuk a törzslapszámokat a Törzslapszám generálás  parancsra kattintással. 
Feljön a Napló- és törzslapszám generálás  dialógus, ahol megadjuk, hogy mely 
dátumig generálja ABC sorrendben az Aromo a törzslapszámokat. Legyen ez 
2011.09.15. 
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4. Kattintsunk a Generál  gombra és nézzük meg, hogy hogyan generálta az Aromo a 
törzslapszámokat. A megadott dátum után érkezett tanuló kapta az utolsó 
törzslapszámot. 

 

5. Amennyiben hibásan generáltuk a törzslapszámokat, úgy azokat a bal oldali Shift 
(Nagybet ű) gombot lenyomva tartva a Törzslapszám generálás  parancsra való 
kattintással törölhetjük. 

Naplószám generálás 
1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, majd álljunk rá arra az osztályra, amely 

azonosító számait szeretnénk kezelni, majd kattintsunk a Részvétel azonosító 
számok parancsra úgy, hogy közben lenyomva tartjuk a bal oldali Shift (Nagybet ű) 
és Ctrl  gombokat. 

 

2. A Shift  és Ctrl  gombok lenyomása miatt a Részvételek táblázatban  megjelennek 
kilépett állapotú részvétellel rendelkező tanulók is. 

 

3. Generáljuk a naplószámokat a Naplószám generálás  parancsra kattintással. Feljön 
a Napló- és törzslapszám generálás  dialógus, ahol megadjuk, hogy mely dátumig 
generálja ABC sorrendben az Aromo a naplószámokat. Legyen ez 2011.09.01. 
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4. Kattintsunk a Generál  gombra és nézzük meg, hogy hogyan generálta az Aromo a 
nalpószámokat. A megadott dátum után érkezett tanulók kapták az utolsó két 
naplószámot. 

 

5. Amennyiben hibásan generáltuk a naplószámokat, úgy azokat a bal oldali Shift 
(Nagybet ű) gombot lenyomva tartva a Naplószám generálás  parancsra való 
kattintással törölhetjük. 

Ellenőrző lekérdezések 

Az Aromo számos ellenőrző lekérdezést tartalmaz. Ezek a Nevelés-oktatás – Értékelés  
menü Osztály lekérdezések  dialógusról indíthatók. Jelöljük meg azokat az osztályokat, 
amelyek adatait ellenőrizni akarjuk. 

 

Hiányzások kimutatás  gomb: a tanulók tantárgyankénti %-os hiányzásait jelzi (30%). 

Megtartott foglalkozások kimutatás gomb: az elmaradt foglalkozások tantárgyankénti %-
os arányát jelzi. 

Hiányzó év végi osztályzatok gomb: a még be nem írt év végi osztáylzatokat jelzi. 

Statisztikai lekérdezések 

Az Aromo generálja az osztályokhoz tartozó statisztikát. Ez a Nevelés-oktatás – Értékelés  
menü Osztály statisztika  dialógusról indítható. Jelöljük meg azokat az osztályokat, amelyek 
statisztikáit generálni akarjuk, majd adjuk meg, hogy mely tantárgyak nem tartoznak bele az 
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átlagba. (Magatartás, Szorgalom a tantárgy sorrend elején vagy végén van). Kattintsunk a 
Nyomtat  gombra. 

 

Napló nyomtatás 

Az Aromo generálja az osztálynaplókat. A nyomtatás a Nevelés-oktatás – Értékelés  menü 
Napló nyomtatás  dialógusról indítható. Adjuk meg az osztályt  és a nyomtatandó időszakot. 

 

Haladási napló  gomb: generálja Excel-ben az osztály haladási naplóját. Annyi munkalapot 
general az Excel-be, ahány tanítási hetet választottunk ki. 

Hiányzások  gomb: generálja Excel-ben az osztály hiányzási naplóját. Annyi munkalapot 
general az Excel-be, ahány tanítási hetet választottunk ki. 

Shift (Nagybet ű) + Hiányzások  gomb: generálja Excel-ben az osztály hiányzási naplóját 
egy munkalapra. 

Osztályzási napló  gomb: generálja Excel-ben az osztály osztályzási naplóját. Annyi 
munkalapot general az Excel-be, ahány tanuló van az osztályban. 

Összes napló  gomb: generálja Excel-ben az osztály haladási, hiányzási és osztályzási 
naplóját egy-egy munkalapra. Ezt a fájlt lehet digitálisan aláírni és archiválni. 
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Törzslap nyomtatás 

Az Aromo generálja a törzslapokat. A törzslapok fejlécét a tanév kezdetén, szeptemberben 
ki kell nyomtatni, míg az év végi törzslapot érdemes az év eleji törzslapok hátoldalára 
nyomtatni. 

1. Indítsuk el a Tanulócsoportok  táblázatot, majd álljunk rá arra az osztályra, amely 
törzslapjait ki szeretenénk nyomtatni, majd kattintsunk a Törzslap nyomtatás  
parancsra. 

2. Feljön a Törzslap nyomtatás  dialógus. 

3. A törzslapok szeptemberi nyomtatásához jelöljük be a Tanév kezdése  gombot és 
adjuk meg a Dátum  mezőt. A megadott dátum kerül a törzslapra. Kattintsunk a 
Nyomtat  gombra, az Aromo generálja a törzslapokat Excel-ben, annyi munkalap jön 
létre, ahány tanuló van az osztályban. 

 

4. A törzslapok év végi nyomtatásához jelöljük be a Teljes tanév  gombot és adjuk meg 
a Tanítási hetek  számát. Az Aromo a megadott tanítási hetek számát szorozza meg 
a Tantárgy sorrend  dialóguson megadott óraszámmal és írja rá a törzslapra. 
Kattintsunk a Nyomtat  gombra, az Aromo generálja a törzslapokat Excel-ben, annyi 
munkalap jön létre, ahány tanuló van az osztályban. 
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Melléklet 

A Foglalkozás,  Tantárgy érdemjegy bevitel  és az Érdemjegy bevitel  dialgusokon 
használható betűs értékelések: 

Bevitel Kiírás Jelentés 

F F felmentve 

KM KM kiválóan megfelelt 

JM JM jól megfelelt 

J JM jól megfelelt 

M M megfelelt 

NM NM nem felelt meg 

N NM nem felelt meg 

FSZ FSZ felzárkóztatásra szorul 

OV OV osztályozó vizsga 

OH OH osztályozhatatlan 

P P példás 

JÓ JÓ 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 
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MT MT megfelelően teljesített 

NT NT nem megfelelően teljesített 

 


