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Az Aromo Iskolaadminisztrációs szoftver megismerését három tanfolyami modul 
keretében sajátíthatják el felhasználóink. A jegyzet, melyet most kezében tart, a tanév 
adminisztrációjának megismertetését célozza meg. Bízunk benne, hogy munkája során a 
szoftver ezen részeit is megelégedéssel tudja majd használni. 

Tanfolyamok 

I. Kezdeti adatfeltöltés, tanév adatok 

 a program kezelése 

 alapbeállítások megadása 

 az intézmény adatainak felvitele 

 az intézmény tantárgyainak felvitele 

 tankönyvek felvitele 

 tantervek felvitele 

 alkalmazottak felvitele 

 pedagógus adatok felvitele 

 tanulók felvitele 

 tanulócsoportok felvitele 

 csoportok szervezése 

 tanév adatok felvitele 

 cím, a kommunikációs adatok és a szerkeszthető táblázat kezelése 

 választható értékek karbantartása 

 Osztály táblázat, Osztály szűrő és Egyed részletező dialógus fajták leírása 

II. A tanév adminisztrációja 

 tantárgyfelosztás felvitele 

 órarend 

 elektronikus naplózás 

 foglalkozások, hiányzások 

 értékelések kezelése 

 az új tanév előkészítése 

 halmazok használata 

 tárgyszavazás 

III. Gazdasági és rendszer adatok kezelése 

 az Aromo használatának áttekintése 

 felhasználói csoportok, jogosultságok 

 pénzügyi adatok kezelése 

 étkezés nyilvántartás 

 Az Aromo karbantartása, biztonsági mentések 
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Kollégiumi csoportok szervezése 
Az Aromo a kollégiumi csoportok két fajtáját különbözteti meg: 

 nevelői csoport: adminisztratív egység, az egy nevelőhöz tartozó tanulók halmaza, 

 csoport: bármely oktatási célból szervezett  kollégiumi csoport, (szakkör, 
felzárkóztató foglakozás, stb.). 

A kollégiumi csoportok fontos jellemzője a tanév.  

Kollégiumi nevelői csoport megadása 

1. Indítsa el a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban a Kollégiumi csoportok parancsot, 
megnyílik a Kollégiumi csoportok táblázat. 

2. Kattintson az Új gombra, mire feljön a Kollégiumi csoport dialógus. Adja meg a nevelői 
csoport adatait, majd mentsen. 

 

Mentés után megadhatja a nevelő nevét a Nevelő rövid név mezőn való kettős kattintásra 
feljövő Alkalmazottak táblázatból való választással. 

Vegyen fel egy újabb nevelői csoportot is, majd zárja be a dialógust. 
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Kollégiumi csoport tagjainak megadás 

1. Kattintson a Kollégiumi csoportok táblázat Részvételek parancsára. 

 

2. Feljön a Kollégiumi részvételek táblázat üresen. Kattintson az Új osztály/csoport 
tag parancsra, mire feljön a Tanulók táblázat. Jelölje meg a csoport tagjait, majd 
kattintson az Átad gombra. 

 

3. Visszatér a Kollégiumi részvételek táblázatra, ahol a csoport tagjai láthatók. 

 

4. Hozza létre a másik csoport tagjait is. 
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Kollégiumi részvétel adatainak megadása 

1. Kattintson a Kollégiumi csoportok táblázat Részvételek parancsára. 

 

2. A feljön a Kollégiumi részvételek dialógus. Kettős kattintson az első soron, mire feljön a 
Kollégiumi részvétel dialógus. Adja meg az adatokat, majd mentsen és zárja be a 
dialógust. 
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Kollégiumi részvétel adatainak csoportos megadása 

1. Kattintson a Kollégiumi csoportok táblázat Részvételek parancsára. 

 

2. A feljön a Kollégiumi részvételek dialógus. Jelölje meg azokat a sorokat, amelyek 
adatait csoportosan akarja megadni, majd kattintson az Adatok beállítása parancsra. 

 

3. A feljövő dialóguson adja meg az adatokat.  

 

4. Kattintson a Beállít gombra, mire az adatok beíródnak a kijelölt kollégiumi 
részvételekhez. 
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Kollégiumi oktatási csoport megadása 

1. Indítsa el a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban a Kollégiumi csoportok parancsot, 
megnyílik a Kollégiumi csoportok táblázat. 

2. Kattintson az Új gombra, mire feljön a Kollégiumi csoport dialógus. Adja meg a nevelői 
csoport adatait, majd mentsen. 

 

3. Adja meg, hogy mely nevelői csoportokból vannak tanulók a csoportban. Kattintson az 
Osztályok keretben lévő Új gombra, válassza ki a KCSOP1 csoportot, majd kattintson a 
Ment gombra. Rendelje hozzá a másik nevelő csoportot is a csoporthoz. 
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4. Kattintson a dialógus Részvételek parancsára. Feljön a Kollégiumi részvételek 
táblázat, majd kattintson az Új osztály/csoport tag parancsra. Feljön a Kollégiumi 
részvételek táblázat. Jelölje meg a csoport tagjait. 

 

5. Kattintson az Átad gombra, visszatér a Kollégiumi részvételek táblázatra. 
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Kollégiumi órarend megadása 

Kollégiumi tevékenységek megadása 

1. Kattintson a Programindító Rendszeradminisztráció gombjára, majd a Választható 
értékek parancsra. Feljön a Kódtábla karbantartás dialógus. A Kategória mezőben 
válassza ki a Kollégiumi tevékenységet.  

 

2. Kattintson az Új gombra, írja be a tevékenységet, majd mentsen. 
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Kollégiumi foglalkozások témáinak megadása 

1. Kattintson a Programindító Rendszeradminisztráció gombjára, majd a Választható 
értékek parancsra. Feljön a Kódtábla karbantartás dialógus. A Kategória mezőben 
válassza ki a Kollégiumi foglalkozások témáit.  

 

2. Kattintson az Új gombra, írja be a témákat, majd mentsen. 
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Kollégiumi órarend megadása 

1. Kattintson a Kollégiumi csoportok táblázat Órarend parancsára. 

 

2. Kattintson a Kollégiumi csoportok táblázat Órarend parancsára. Feljön a Kollégiumi 
órarendi adatok táblázat. Adja meg az adatokat, majd mentsen. 
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Tanulócsoportok és napközis tevékenységek 
kezelése 

Az Aromo Iskolaadminisztrációs szoftver segítségével lehetőségünk van a napközis 
foglalkozások és a tanulócsoportok kezelésére. 

A Programindító dialógus aktív 

1. Kattintson a Programindító Rendszeradminisztráció gombjára, majd a Beállítások 
parancsra. Feljön az alapbeállításokat tartalmazó dialógus. 

2. A Napköziben hatvan perces órák és a Tanulószobán hatvan perces órák 
jelölőnégyzeteit pipálja ki, majd mentsen és zárja be a dialógust.  

 
3. A Rendszeradminisztrációs felületen kattintson a Választható értékek parancsra. . 

Feljön a Kódtábla karbantartás dialógus. A Kategória mezőben válassza ki a 
Napközis tevékenységet.  

4. Kattintson az Új gombra, írja be a tevékenységet, majd mentsen. 

 

5. A Napközit és a Tanulószobát létre kell hoznia, mint új áltantárgy. Ehhez először 
kattintson a színes modulválasztó Nevelés-oktatás-Tervezés nyomógombjára, majd 
A Nevelés-oktatás-Tervezés modulban a Tantárgyak parancsra történő kettős 
kattintásra megnyílik a Tantárgyak dialógus. 

6. Kattintson az Új parancsra. A Tantárgyak dialógus üres mezőkkel nyílik meg. Töltse 
ki a dialógus adatait, a tantárgy típusát állítsa egyébre,  kattintson a Ment parancsra 
majd zárja be a dialogust. 

7. Nyissa meg Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul 
Tanulócsoportok parancsával, majd vegyen fel egy új csoportot az Új parancsra 
kattintva. 
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8. A megnyíló dialógusban adja meg a tantárgy rövid nevét és nevét (Napközi), valamint töltse 
ki/adja meg a további szükséges adatokat (évfolyam, terem, feladat ellátási hely). Távolítsa 
el a pipát az osztály jelölő négyzetből, a Csoport típusát pedig állítsa Napközire, majd 
mentsen. 

 

9. A Tanulócsoport dialógus, tantárgyak négyzetében az Új nyomógombra kattintva adja meg 
a tantárgy nevét (Napközi) majd a Ment nyomógomb segítségével mentse azt. 

 

10. A Tanulócsoport dialógus, Osztályok négyzetében, az Új nyomógomb segítségével adja 
meg a résztvevő osztályokat, majd mentse el. 

 

11. A Tanulócsoport dialógus, Tantárgyfelosztás négyzetében, az Új nyomógombra kattintva 
adja meg a foglalkozást tartó tanár és a tantárgy nevét, valamint az óraszámot, végül 
mentse el. 

 

12. Végül adja meg a napközi órarendi adatokat. A Tanulócsoport dialógusban látható listában 
az elkészült napközi csoporton válasza ki az Órarend parancsot. 
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13. A megnyíló dialógusban az Új paranccsal adja meg a szükséges adatokat (A/B hét, 
hét napja, Tanár neve), valamint a foglalkozások pontos időpontját, tantárgyát (ebéd, 
tanulás, kulturális tevékenység stb.) és termét. Az Új paranccsal vehet fel újabb és 
újabb eseményeket, végül a Mentsen és zárja be a dialógust. 

 

 A felvitt adatok a tanár tevékenységlistáján is láthatóak lesznek. 
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Napközis tevékenységek csoportos felvitele 

1. Nyissa meg a Tanügyigazgatás-Tervezésnél a Tanulócsoportokat. Majd kattintson ki a 
Napközi tanulócsoportra jobb gombbal és válassza ki az Órarend-et. Majd megjelennek a 
már felvitt tevékenységek. 

 

 

2. Csoportos tevékenységek felviteléhez válassza ki a jobb egérgomb segítségével az Újak 
parancsot. 
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3. Megjelenik egy Napközis órarend ablak. Itt töltse ki a kötelezően kitöltendő 
mezőket (Tanár rövid – és hosszú neve, Tantárgy, Terem, időpontok). A Terem 
megadása alatt látja hétfőtől péntekig a napokat. Itt tudja kiválasztani, hogy egy 
tanárnál melyik napon vannak ugyanazok a tevékenységek. 

 

 

4. Majd amikor végzett válassza ki a Következő parancsot, amit a Ment parancs felett 
talál. Ilyenkor a program tovább ugrik a következő tevékenységre, amit meg tud adni 
az előzőek leírtak alapján. 

5. Amikor végzett mindegyik felvitelével, kattintson a Ment gombra. 

 

6. Láthatja kilistázva annak a tanárnak a tevékenységét, akiét kitöltötte. 
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Tantárgyfelosztás 
Év eleji feladat az adott évre vonatkozó tantárgyfelosztás felvitele. A Tantárgyfelosztást az Aromoban az 
Excel által támogatott program és az Aromo dialógusok segítségével lehet felvinni.  

A tantárgyfelosztás elkészítéséhez az adatbázisnak már tartalmaznia kell  

 a tantárgyakat  

 az pedagógusok adatait, 

 az osztályokat, csoportokat, 

 és ezek kapcsolatait. 

Annak ellenére, hogy egy pedagógushoz vagy tanulócsoporthoz tartozó tantárgyfelosztási adatok felvihetők, 
megnézhetők és változtathatók a Pedagógus és a Tanulócsoport dialógusokon, mégis ezt az Excel alapú 
felvivő programot ajánljuk a tantárgyfelosztás kezelésére, mely nagyon hasonlít az iskolákban használt papír 
alapú tantárgyfelosztás nyomtatványhoz, ezért ismerősnek tűnik. Az Aromo dialógusokhoz képest az Excel 
tantárgyfelosztás jobban áttekinthető, mivel minden adat egyidejűleg szerepel rajta. 

Tantárgyfelosztás bevitele az Excelben 

A Programindító dialógus aktív. 

1. Indítsa el a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban a Tanévek parancsot, megnyílik a 
Tanévek táblázat. 

2. Válassza ki a 2011-2012-es tanévet, és a Részletek paranccsal nyissa meg a Tanév 
részletező dialógust. 

3. Indítsa el a Tantárgyfelosztás parancsot. 

4. Megjelenik a Tantárgyfelosztás táblázat az Excelben. 

A Tantárgyfelosztás táblázat 

Indítás után néhány másodperc alatt elkészül a munkalap. A bal oldalon a tanárok 
pedagógiai adatait láthatjuk, az oszlop fejlécek az osztályokat tartalmazzák, mégpedig 
munkarendenként (nappali, levelező, esti és más munkarend), és ezen belül 
évfolyamonként. Az osztályok után a csoportok felsorolása található.  

Minden osztály és csoport alatt a tervezett létszám és az órarendi órák száma tájékoztató 
adat látszik. A sorok végén összegző mezőket találunk. 

1. Írja be a tanárok különböző tanulócsoportokhoz tartozó óraszámait! Figyelje meg az 
összegző mezők változásait! 

A tantárgyfelosztásba beírt értékek alapértelmezése olyan, hogy mind a tanár sorában, 
mind a tanulócsoport oszlopában összegződik. Az adatokat szükség szerint lehet 
minősíteni. 

Ha azt akarja, hogy a beírt érték ne összegződjön a tanár sorában (osztálybontás van és 
már egyszer a másik osztálynál szerepel az érték), úgy kattintson a Tanáré gombra, erre 
a beírt érték értelmezése megváltozik (Osztály) és a tanár összes órája csökkenni fog. 
A Tanáré gombra való ismételt kattintással visszaállíthatjuk az eredeti állapotot. Az 
eredmény, vagyis az órák minősítése az eszköztár jobb szélső mezőjében követhető 
nyomon. 

Ha azt akarja, hogy a beírt érték ne összegződjön a tanulócsoport oszlopában, úgy 
kattintson az Osztályé gombra, erre a beírt érték értelmezése megváltozik (Tanár) és a 
tanulócsoport összes órája csökkenni fog. A Osztályé gombra való ismételt kattintással 
visszaállíthatja az eredeti állapotot. 
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2. Megadhatja a tanár túlóráit is. A Túlóra gombra való kattintással megnyílik egy 
dialógus, amelyen beírhatja, hogy a kijelölt óraszámból mennyi a túlóra. A dialógus 
bezárása után az aktuális cellához egy megjegyzést fűz a program, amelyben a beírt 
túlóra szerepel. A túlórát normál órává visszaminősíteni a Túlóra gombra való 
ismételt kattintással lehet, majd a megjelenő dialóguson 0 értéket kell beírni. 

 

 

3. Megadhatja a tanár helyettesítési óráit is. A Tartós helyettesítés gombra való 
kattintással megnyílik egy dialógus, amelyen beírhatja, hogy a kijelölt óraszámból 
mennyit tölt tartós helyettesítéssel. A dialógus bezárása után az aktuális cellához egy 
megjegyzést fűz a program, amelyben a beírt tartós helyettesítés szerepel.  

 

 

4. Írja be az előkészített tantárgyfelosztást. Írja be a tanárok különböző 
tanulócsoportokhoz tartozó óraszámait! Figyelje meg az összegző mezők változásait! 

5. Ha elkészült, mentsen a Ment gombbal. 

6. A Kilépés gombra való kattintással lépjen ki az Excelből. 

Fontos! A program kilépéskor is ment az adatbázisba, így nem veszíti el azt, amit a 
táblázatba beírt. 
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A képeken egy lehetséges tantárgyfelosztást mutatunk be. 

 

 

TIPP! A tantárgyfelosztás több lépésben is elkészíthető. Ha ismételten elindítja a 
tantárgyfelosztást a Tanév dialógus Tantárgyfelosztás parancsával, folytathatja azok 
felvitelét. 
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Tantárgyfelosztás a Pedagógus dialóguson 

Egy pedagógus tantárgyfelosztása a Pedagógus dialóguson is felvihető, 
megnézhető és módosítható. Általában csak megtekintésre vagy módosításra 
használjuk. 

Az Alkalmazottak táblázat aktív. Jelölje ki a pedagógust. 

1. Kattintson a Pedagógus parancsra, megnyílik a Pedagógus dialógus. 

 

A Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázatban az eddig felvitt adatok láthatók. 

2. Vegyen fel egy új sort. 

2.1. Nyomja meg az Új gombot. A táblázat utolsó soraként egy üres sor jelenik meg. 

2.2. Töltse ki a sort az IRODSZAKKÖR (Irodalom szakkör 2011-2012) csoport 
beírásával. Az óraszám legyen 2, ami túlóra is. 

2.3. Nyomja meg a Ment gombot. Az ellátott óraszámot és a túlórát is megnövelte a 
program 2-vel. 

2.4. Ha az újonnan felvitt sor Tanáré oszlopában megszünteti a jelölést, akkor az 
ellátott óraszám és a túlóra is csökken 2-vel. 

 

3. Próbálja megváltoztatni a Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázat adatait, adjon 
hozzá új tantárgyfelosztási adatot az Új gombbal, töröljön egyet a Töröl gombbal. 
Változtassa meg az egyes értékeket és figyelje meg a számított órák változását. 

Fontos! A Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázat Túlóra jelölése nincs hatással 
a Túlóra mező tartalmára, azt a kötelező óraszám, az ellátott óraszám, a tartós 
helyettesítés és az órabeszámítás értékekből számolja a program. 
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Osztálybontás megadása a Pedagógus dialóguson 

Tételezzük fel, hogy Földrajz György Technikát oktat a 12. SZ. osztályban két csoportban 
heti 1-1 órában. 

1. Indítsa el az Alkalmazottak táblázatot, jelölje ki Földrajz Györgyöt, majd kattintson a 
Pedagógus parancsra. 

 

2. Megnyílik a Pedagógus dialógus. Adja meg, hogy a tanár tanítja a Technika tantárgyat a 
Tantárgyak keretben. 

 

3. Adja meg a tantárgyfelosztást a Tantárgyfelosztás keretben, majd mentsen. 

 

4. Mivel a tanár osztálybontásban két csoportban tanítja a Technikát, kattintson a Csoport 
gombra. Feljön a Csoport tantárgyfelosztás dialógus. 
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5. A dialógus Csoportok listája mutatja az osztályhoz rendelt csoportokat. Mivel a 
Technikát más csoportokban tanítja a tanár, vegyen fel két új csoportot, kattintson az 
Új gombra. A feljövő Tanulócsoport dialóguson adja meg a csoport rövid nevét és 
nevét. 

 

6. Mentsen, a dialógus Osztályok listájába bekerül a 12. SZ osztály. Vegye fel a másik 
Technika csoportot is, kattintson az Új gombra, adja meg a rövid nevet és a nevet, 
majd mentsen és zárja be a Tanulócsoport dialógust. A Csoport tantárgyfelosztás 
dialógus Csoportok listájában megjelennek az újonnan felvett csoportok. 

 

7. Jelölje ki az 1-es Technika csoportot, majd kattintson a Választ gombra, írja be az 
óraszámot (1), majd kattintson a Tantárgyfelosztás keret Ment gombjára. 
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8. Ugyanezt ismételje meg a 2-es Technika csoporttal is. 

 

9. Zárja be a dialógust. A program visszatér a Pedagógus dialógusra. A Tantárgyfelosztás 
keret 12. SZ. Technika sorában lévő 2-es szám jelzi, hogy a tantárgyat 2 csoportban tanítja 
a pedagógus. 

 

10. Kattintson a Csoport nézet gombra. A Tantárgyfelosztás keretben most az oktatott csoportok 
láthatók. 
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Tantárgyfelosztás a Tanulócsoport dialóguson 

Egy tanulócsoport tantárgyfelosztása a Tanulócsoport dialóguson is felvihető, 
megnézhető és módosítható. Általában csak megtekintésre vagy módosításra 
használjuk. 

A Programindító dialógus aktív. 

1. Nyissa meg Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul 
Tanulócsoportok parancsával. 

2. Jelölje ki a tanulócsoportot, majd nyissa meg a Tanulócsoport dialógust kettős 
kattintással vagy a Részletek paranccsal. 

3. Vegyen fel egy új sort a Tantárgyfelosztás táblázatban. 

3.1. Nyomja meg az Új gombot. A táblázat utolsó soraként egy üres sor jelenik meg. 

3.2. Töltse ki a sort: az Történelem tantárgyat, Németh Olga pedagógust, heti 4 órát. 

3.3. Próbálja meg az Osztályé jelölőnégyzetet megváltoztatni. Ha a bejelölést 
megszünteti, akkor az osztály tantárgyfelosztás szerinti óráinak mennyisége 
csökkenni fog. 

 

4. Próbálja megváltoztatni a Tantárgyfelosztás szerkeszthető táblázat adatait, adjon 
hozzá új tantárgyfelosztási adatot, töröljön meglévő adatot. 
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Osztálybontás megadása a Tanulócsoport dialóguson 

Tételezzük fel, hogy Magyar Márton Történelem korrepetációt tart a 9.G és 9.SZ osztály 
tagjaiból alakított csoportnak. 

1. Nyissa meg Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul 
Tanulócsoportok parancsával, majd kattintson a Tantárgyfelosztás keret Új gombjára. Az 
új sorba írja be az új tantárgyfelosztást az alábbi kép szerint. 

 

2. Kattintson a Ment gombra, majd mivel az osztály csak egy része vesz részt a fakultáción, 
kattintson a Csoport gombra. Feljön a Csoport tantárgyfelosztás dialógus. 
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3. Mivel új csoportot kell felvenni, kattintson a Csoportok keret Új gombjára. Feljön a 
Tanulócsoport dialógus. Adja meg a csoport rövid nevét és nevét és mentsen. 

 

4. A csoportba a 9. SZ osztály tanulói is járnak, írja be a 9. SZ osztályt az Osztályok 
listába. 

 

5. Zárja be a dialógust, majd a Csoport tantárgyfelosztás dialóguson válassza ki az új 
csoportot a Csoportok listában, majd kattintson a Választ gombra. 

 



 

Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam II. 29
  

6. Írja be az óraszámot a Tantárgyfelosztás keret Óraszám mezőjébe, majd kattintson a keret 
Ment gombjára. 

 

7. Zárja be a dialógust. A Tanulócsoport dialógus Tantárgyfelosztás keretében a sorban 
megjelenő 1-es szám jelzi, hogy a Történelem korrepetálás egy csoportban történik. 

 

8. Mivel a csoport tagjai a 9. SZ osztályból is származnak, a tantárgyfelosztás bejegyzés 
megjelenik a 9. SZ osztály tantárgyfelosztásában is. A két bejegyzés egyikénél a Tanáré 
jelölő négyzet jelöltségét meg kell szüntetni. 
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Tanév adatok felvitele 

A tanév rendjét a különböző szünetek, ünnepek és intézményi programok 
határozzák meg, a tanítási hetek és napok száma ezek alapján alakul ki. Ebben a 
fejezetben a tanév megtervezéséhez és a tanítási napokat tartalmazó naptár 
elkészítéséhez kapunk segítséget. 

Órarend változatok megadása 

 

A tanév rendjét meghatározó adatok megadása 

A Programindító dialógus aktív. 

Indítsa el a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban a Tanévek programot, megnyílik 
a Tanév táblázat. A táblázaton válassza ki az aktuális tanévet. 

A tanév tervezésekor először a tanév rendjét meghatározó adatokat kell megadni. Ki 
kell tölteni a Tanítási szünetek, a Munkaszüneti napok, a Tanítás nélküli 
munkanapok, a Kirándulások listákat. 

 

Tanítási szünetek megadása 

Írja be a tanítási szünet első és utolsó napját az egymás alatt lévő mezőkbe. 

A második beviteli mezőről a TAB billentyűvel lépjen le, erre a megadott első és 
utolsó nap és a közötti napok egyenként beíródnak a listába. Ha csak egy napos a 
tanítási szünet, úgy a második mezőt üresen kell hagyni, de lelépni onnan kell! 

Ne felejtse el a nyári szünetet is megadni, hiszen a tanév az év augusztus 31-
edikéig tart, a példában 2011. augusztus 31-ig. 

A listában kijelölt sort a Töröl gombbal lehet törölni. 

Munkaszüneti napok megadása 

A munkaszüneti napokat egyenként lehet megadni. 

Írja be a dátumot a beviteli mezőbe és lépjen le róla a TAB billentyűvel. A napok 
egyenként beíródnak a listába.  

A listában kijelölt sort a Töröl gombbal lehet törölni. 
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Tanítás nélküli munkanapok megadása 

Adja meg a tanítás nélküli munkanapot és lépjen le a beviteli mezőről TAB billentyűvel. 
Ezek a napok iskolánként különbözőek lehetnek. 

A listában kijelölt sort a Töröl gombbal lehet törölni. 

Kirándulások megadása 

A kirándulási napok lehetnek megadása ugyanúgy történik, mint a munkaszüneti napoké. 

A listában kijelölt sort a Töröl gombbal lehet törölni. 

Események megadása 

Ha akarja, megadhatja a tanév egyéb eseményeit is az Események szerkeszthető 
táblázatban, de ezek az események nem befolyásolják a tanév naptárát. A listában 
kijelölt sort a Töröl gombbal lehet törölni. 

A listákat az adatok beírását követően az Aromo azonnal elmenti, nincs külön parancs a 
mentésre az adatbázisba. 

 

Fontos! Az Órarend változatokat a naptár generálás után kell megadni. 
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Naptár generálás 

A tanév adatainak megadását követően a naptár generálás következik.  

Kattintson a Tanév dialógus Naptár generálás parancsára. A parancs a tanév 
adatok alapján létrehozza a tanév naptárát.  

A tanév naptárát többször is létre lehet hozni, ha még nincs a tanévhez generált 
foglalkozás, ill. még nincs felvitt órarend változat. Az órarend változatok megadása 
utáni naptár generálás az órarend változatokat törli a Tanév dialóguson. 

Nézzük meg az eredményt! A Foglalkozások generálása parancsra feljövő 
Napok szűrő dialóguson ne adjuk meg feltételt. A Szűr parancs hatására a Napok 
táblázatban tekinthetők meg a napok. A táblázaton most még nem szerepelnek az 
órarendi adatok. 

 

Térjen vissza a Tanév dialógushoz, zárja be a Napok táblázatot.  

Most már megadhatók a tanév órarend változatai és azok érvényessége, mert van 
naptár. 

Órarend változatok megadása a Tanév dialóguson 

Az Aromo több órarend változatot is kezel: A hét, B hét, C hét stb. A példánkban 
két órarend változat van: A és B. Legyen az A változat a páratlan heteken, a B 
változat a páros heteken érvényes. 

A Tanév dialógus aktív. 

1. Írja be az Órarend változat mezőbe az első órarend változat nevét: A, majd lépjen le 
a mezőről a TAB billentyűvel. 

2. Írja be az Órarend változat mezőbe a második órarend változat nevét: B majd a TAB 
billentyűvel lépjen le a mezőről. 

3. Válassza ki az Órarend változat listában az A változatot. 

4. Írja be a Hét lista feletti felső mezőbe az első tanítási hetet jelentő 1-est, majd 
lépkedjen a TAB billentyűvel addig, míg a hét be nem kerül a listába. Kattintson a felső 
mezőbe és vigye be a következő hetet. 

5. Folytassa a 3, 5, 7, 9 stb. hetekkel a beírást míg a tanév páratlan heteinek végére 
nem ér. 



 

Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam II. 33
  

 

6. Válassza ki a B változatot az Órarend változat listában és írja be a páros heteket a Hét 
listába.  

Az órarend változat elemeit a felvitelt követően az Aromo azonnal elmenti az adatbázisba 
és azok beíródnak a Napok táblázatba is. 

TIPP! Ha egy órarend változat több egymás utáni héten is érvényes, akkor a 
következőképpen járjon el: 

7. Írja be az időszak első hetét a Hét felső mezőjébe (1). 

8. Írja be az utolsó hetét a Hét alsó mezőjébe (38). 

9. Lépkedjen le a TAB billentyűvel, míg a listába nem ér. 

A kezdő és végző hét és a közötti összes hét beíródik a listába. 
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Napok táblázat kezelése 

A Tanév dialógus aktív. 

1. Kattintson a Foglalkozások generálása parancsra. 

2. Megnyílik a Napok szűrő. Ne változtasson rajta semmit. Kattintson a Szűr parancsra. 

3. Megnyílik a Napok táblázat, amelyen most már a tanítási napokhoz rendelt órarend 
változatok is láthatók. 

 

A Napok táblázat tartalmazza a tanév tanítási hetét, összes tanítási napját, azok 
típusát, sorszámát, órarend változatát és órarendi napját.  

Az órarendi nap azt mutatja meg, hogy a tanítási napon melyik napi órarend 
érvényes. A Fogl gen jelölőnégyzet mutatja, hogy az adott tanítási naphoz 
vannak-e generált foglalkozások. 

A tanítási napok jellemzőin akkor lehet változtatni, ha még nincs generált 
foglalkozás a naphoz.  

A Napok táblázat dialóguson lehet a foglalkozásokat generálni, ill. a generált 
foglalkozásokat bizonyos esetekben törölni. Erről részletesen a Foglalkozások 
című fejezet szól az Aromo Tanfolyam II. jegyzetben. 
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Változtatható jellemzők 

Nap típus 

Próbáljon egy munkanapot munkaszüneti napra változtatni (vagy viszont), kattintson 
mezőre a SZÓKÖZ billentyű használatával válasszon egy másik értéket. Ha a változtatott 
tanítási nap követően még nincs generált foglalkozású tanítási nap, akkor változnak a 
nap sorszámok (Tanítási nap oszlop).  

Figyelem: olyan napot, amelyhez tanítási hét nem tartozik hiába változtatunk, új tanítási 
hét nem jön létre és meglévő tanítási hét nem törlődik. Például ha a 2012.09.12. sorában 
(Péntek, munkanap, 10. tanítási nap) a Nap típus oszlopban a munkanapot 
munkaszüneti napra változtatja, akkor a Ment parancs kiadása után a program 
átsorszámozza a tanítási napokat és a 2012.09.15. nap lesz a 11. tanítási nap. 

Fontos! Változtatást követően mentsen a Ment paranccsal. 

 

Órarend változat 

Az órarend változat változtatása a munkanap, tanítás nélküli munkanap és kirándulás 
típusú napoknál lehetséges. Az órarend változat megváltoztatásának nincs 
visszamenőleges hatása a Tanév dialóguson lévő Órarend változat – Hét kapcsolatra. 

órarendi nap 

Az órarendi nap mutatja meg, hogy az adott tanítási napon az órarend változat mely napi 
órarendje érvényes. A naptár generálásakor a hét naptári napja lesz az órarendi nap. Ezt 
lehet megváltoztatni, ha a tanítási napon a hét naptári napjától eltérő órarend szerint 
szeretnénk oktatni. 
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Órarend 
Az Aromo nem tartalmaz órarendet készítő programot, csak az órarend felvitelét támogatja. Az órarend 
automatikus elkészítése igen bonyolult feladat, a jövőben sem készülünk ennek a funkciónak a 
megvalósítására. Azonban lehetővé tettük, hogy az Aromo és más órarend készítő programok 
összekapcsolódhassanak, így például az MrSoft Oktatási és Kereskedelmi Kft. aScÓrarend programjával. 

Az órarend készítéséhez az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 tantárgyfelosztás, 

 a tanév rendje, és naptára, 

 egy vagy több órarendi változat, 

 a kitöltött, véglegesített Napok táblázata. 

Órarend felvitele az Excel program segítségével 

A Programindító dialógus aktív. 

1. Indítsa el a Tanügyigazgatás-Tervezés modulban a Tanévek parancsot, megnyílik a 
Tanévek táblázat. 

2. Válassza ki a 2011-2012-es tanévet, és a Részletek paranccsal vagy dupla 
kattintással nyissa meg a Tanév részletező dialógust. 

3. Indítsa el az Órarend parancsot. 

4. Megjelenik az Órarendkészítés táblázat az Excelben. A sorokban a napok és az 
órák, az oszlopokban az osztályok, csoportok találhatók.  
A cellákban a tantárgyak, tanárok vagy a tantermek találhatók attól függően, hogy a 
Nézet menüben mit állítottunk be. Első megjelenéskor a tantárgyak láthatók. 

 

TIPP! A program kiszűri az ellentmondásos órabeosztásokat (pl. egy tanár két 
osztályt nem taníthat ugyanabban az órában).  

Fontos! A beosztásra kínált tantárgyak, tanulócsoportok, tanárok és tantermek a 
tantárgyfelosztás során kerülnek be az adatbázisba, tehát ezt a feladatot az 
órarend felvitele előtt el kell végezni.  

TIPP! A program használata során a tanórák felvitele, módosítása és törlése nem 
csak a táblázatban történik meg, hanem az adatbázisban is, így külön mentés nem 
szükséges. 
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Új tanóra felvitele 

1. Kattintson kétszer a bal egérgombbal a kitölteni kívánt cellán (pl. Hétfő 2. óra). 

2. Megjelenik az Órarend változtatás dialógus, mely az adatbázisban tárolt tantárgyfelosztás 
alapján a beosztható órák, tanárok, tantárgyak, illetve tantermek felvitelére és módosítására 
szolgál az órarendben.  

 

3. A bal oldali táblázatában a tanóra adatait (Tantárgy, Tanár, Óra, Csoport), a jobb oldali 
táblázatban pedig a tanterem adatait (Tanterem, Állapot) lehet megadni. 

4. Ha több azonos órát kíván felvinni, az Egymás utáni órák mezőbe írja be az egymás utáni 
órák számát.  

5. Az Elszámolandó órák mezőbe pedig azt írja, hogy a felvitt egymás utáni azonos órák 
elszámoláskor hány órának számítanak. Ez a mező csak akkor változtatható, ha az Egymás 
utáni órák mezőben 1 szerepel. 

6. Kattintson bal egérgombbal a Kitöltés gombra. Ezzel egyrészt a kiválasztott cellához tartozó 
megjegyzésbe beíródnak a tanóra adatai, másrészt az adatbázisba is beíródik az új tanóra. 
A cellához tartozó megjegyzést úgy lehet megnézni, hogy az egérmutatót a cella jobb felső 
sarkában található piros háromszög fölé mozgatja. Osztálybontásnál minden érintett 
osztályhoz beírja az órát.  
A cella tartalma aszerint változik, hogy a Nézet menüben melyik nézetet (tanár, tantárgy 
vagy tanterem) választotta.  

TIPP! Ha más órát választunk ki az órarendben mialatt az Órarend változtatás dialógust 
nyitva hagyjuk, akkor annak tartalma is megváltozik: a kiválasztott tanóra adatainak sorait 
jelöli ki a Tantárgy és Tanterem táblázatokban. 
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Tanóra módosítása 

1. Kattintson kétszer a bal egérgombbal a módosítani kívánt cellán. 

2. Megjelenik az Órarend változtatás dialógus. 

3. A dialóguson található táblázatok sorain való kattintással válassza ki azt a tantárgyat, 
tanárt vagy tantermet, amelyre módosítani akarja a kiválasztott tanóra adatait. 

4. A módosításnál az Egymás utáni órák mező nem változtatható, az Elszámolandó 
órák mezőben adja meg azt, hogy a kiválasztott tanóra hány órának számít az 
elszámoláskor. 

5. Kattintson a bal egérgombbal a Módosítás gombra. Ezzel egyrészt a tanóra adatai a 
dialóguson kiválasztottnak megfelelően módosulnak a táblázatban, másrészt az 
adatbázisba is beíródik a tanóra adatain végzett módosítás. 

Tanóra törlése 

1. Kattintson egyet a jobb egérgombbal a törölni kívánt cellán. 

2. Megjelenik az Órarend gyorsmenü. 

3. A gyorsmenüben kattintson a bal egérgombbal a Törlés parancsra. 

4. Ezzel kitörölte a kiválasztott tanórát a táblázatból és az adatbázisból is. A törölt tanóra 
automatikusan visszakerül a beosztható órák közé az Órarend változtatás 
dialóguson. Osztálybontásos bevitt óra törlésekor az órán részt vevő összes 
tanulócsoport órarendjéből törlődik a tanóra. 

Órarend nyomtatása 

1. Kattintson egyet a bal egérgombbal az Eszköztárban lévő Nyomtatás gombon.  

2. Megjelenik az órarend nyomtatási képe fekete-fehér változatban, a Paletta 
beállításától függetlenül. 

3. A nyomtatási képnél lévő beállítási lehetőségek megegyeznek az Excelben 
megszokottal. Ha megfelelő a nyomtatási kép, akkor kattintson az Excel Nyomtatás 
gombjára. 

4. A nyomtatás elindul. Az órarend mindig az utoljára beállított (tanár, tantárgy vagy 
tanterem) nézetben kerül kinyomtatásra. 

Helyreállítás 

TIPP! Ha bármilyen okból a program hibázott, akkor az alábbiak szerint járjon el: 

1. A Súgó menüből vagy az Eszköztárból indítsa el a Névjegy parancsot. 

2. Ha ez nem segített megoldani a problémát, akkor válassza ki az Eszközök menüből 
az Órarend frissítés parancsot. 

3. Ha ez sem hozta helyre a hibát, kérjük szíves elnézését, és azt hogy lépjen ki a 
programból (és az Excel alkalmazásból), majd indítsa újra az Órarendet az Aromoból. 
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Gyorsmenü 

TIPP! A jobb egérgomb kattintásával a gyorsmenü hívható fel. Minden parancsa a 
menüben is megtalálható (pl. Tanár nézet ► Nézet menü/Tanár), a gyorsmenü a 
leggyakrabban használt parancsok gyűjteménye. Az órarendre kattintva vagy az ESC 
billentyűt megnyomva a menü eltűnik. 
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Órarend felvitele a dialógusok segítségével 

Ha készen van az órarend felvitelével (Excel Órarend program), nézze meg, hogy 
mindez hogyan látszik az Aromoban.  

A Programindító dialógus aktív. 

1. Kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul Órarend parancsára, erre feljön az 
Órarendi adatok táblázat, majd rögtön az Órarend szűrő. 

2. Állítsa be az Órarend szűrőt és kattintson a Szűr parancsra. Betöltődnek az 
Órarendi adatok táblázatba a kívánt órarendi adatok. 
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Új órarend bejegyzés felvitele 

1. Új órarend bejegyzés felviteléhez kattintson az Új parancsra. Feljön az Órarend dialógus 
üresen. Alapértelmezésként látható a dialóguson az aktuális tanév és az órarend változat 
(ha csak egy van). 

2. Válassza ki az A változatú órarendet (a példában A és B változat van), majd a napot és a 
tanítási órát. A tanítási óra kiválasztása után a Tanítási óra –ig mező hozzáférhetővé válik. 
Ezzel lehetősége nyílik arra, hogy ugyanazon egymás utáni órákat fel tudja vinni. 

 

Az Órarend dialóguson a Foglalkozás generálandó jelölőnégyzet bejelölése mutatja, 
hogy a felvitt órarendi adat és a tanév rendje alapján a bejegyzésből foglalkozást kell 
generálni. A Túlóra mezőt be lehet jelölni, ha az órarendi bejegyzés túlórának számít a 
tanár részére.  

Az Érték mezőben levő érték azt mutatja, hogy a felvitt órarendi óra hány 
tantárgyfelosztásbeli órának számít. Szakképző intézményekben fordulhat elő, hogy egy 
egész napos gyakorlatot, mely mondjuk 8 tantárgyfelosztásbeli órát fed le, 7 tanítási óra 
alatt lebonyolítanak az óraközi szünetek megrövidítésével. Ilyenkor írjon az érték mezőbe 
2-est, a program az utolsó órarendi bejegyzés érték mezőjébe 2-est fog írni. 

3. Folytassa az adatok beírását. A program a tantárgyfelosztás alapján ellenőrzéseket végez. 
(Ha mellőzni kívánja a tanulócsoport, csoport, tanár, tantárgy és nyelv közötti összefüggések 
ellenőrzését, akkor tegye jelöletlenné az Ellenőrzés jelölőnégyzetet.)  

Nézze meg, hogy a dialógus hogyan ellenőrzi a tantárgyfelosztásból eredő 
összefüggéseket. 

4. Válasszon ki egy tanulócsoportot (9. SZ). Ha a tanulócsoportnak van terme, akkor az 
beíródik a Terem mezőbe (1. emelet 5.).  
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5. Válasszon tanárt, kattintson kettőt a Tanár rövid név mezőn, erre feljön az 
Alkalmazottak táblázat, a tanulócsoportban a tantárgyfelosztás szerint oktató tanárok 
listájával.  

6. Válassza ki Történelem Tamást és kettős kattintással, vagy az Átad paranccsal térjen 
vissza az Órarend dialógusra. 

7. Nézze meg, hogy milyen tantárgyak közül lehet választani. Látható, hogy csak két 
tantárgy (Magyar nyelv és irodalom és Történelem) közül lehet választani, amelyek a 
tanulócsoporthoz és a tanárhoz vannak kapcsolva a tantárgyfelosztásban. 

8. Válassza ki a Történelem tantárgyat! Ne mentsen, hanem tanulmányozza tovább a 
dialógust. 

 

9. Kattintson a Tanulócsoport mezőre, melyben csak azokat a tanulócsoportokat lehet 
kiválasztani, melyekben a kiválasztott tanár oktatja a kiválasztott tantárgyat. 

10. Válassza ki a 12. SZ. osztályt, majd kattintson a Tantárgy mezőre, ahol most csak a 
Történelem választható ki, mivel a tanár a kiválasztott osztályban (12. SZ.) csak ezt a 
tárgyat oktatja.  

11. Törölje ki a tanárt. 

12. Kettős kattintás a Tanár rövid név mezőn, erre feljön az Alkalmazottak táblázat 
azokkal a tanárokkal, akik a 12. SZ.-ben a Történelem tantárgyat oktatják. 
Példánkban csak egy ilyen tanár van: Történelem Tamás. 

13. Válassza ki Történelem Tamást, majd mentsen. 
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14. Történelem Tamásnak elfoglaltsága van szerdán az 5. órában, erről a program tájékoztat 
szöveges üzenetben mentés előtt. Ne mentsen erre az időpontra. Válassza ki a 7. órát, és 
úgy mentsen. 

15. Az Órarendi adatok táblázatban megtekintheti a felvitt órákat. 
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Órarendi adatok felvitele másolással 

Az Órarendi adatok táblázat aktív. 

1. Kattintson az Új parancsra, megnyílik az Órarend dialógus üresen. 

2. Írjon be egy új órarendi adatot. 

3. Mentse el a Ment paranccsal, majd kattintson a Másol parancsra. 

 

A dialóguson a Tanítási óra eggyel növekedett, a Nap, a Tanulócsoport és a 
Terem tartalma megmaradt, fel lehet vinni a tanulócsoport 7. óráját. 

 



 

Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver - Aromo tanfolyam II. 45
  

Csoportok órarendi adatai 

1. Kattintson az Új parancsra, megnyílik az Órarend dialógus üresen. 

2. Válassza ki 10. G tanulócsoportot és az Első idegen nyelv-et, nyelvként az Angol nyelv-et. 
(A Nyelv mezőbe akkor választhat nyelvet, ha a tantárgy Első idegen nyelv, Második idegen 
nyelv vagy Harmadik idegen nyelv.)  

3. Válassza ki az osztályban Első idegen nyelv-ként Angol nyelv-et tanító tanárt: Kattintson 
kettőt a Tanár rövid név mezőn, megnyílik az Alkalmazottak táblázat benne a 10. G. 
osztályt tanító tanárral. 

4. Jelölje ki Londoni Konrádot és kattintson duplán vagy hajtsa végre az Átad parancsot. 

5. Adja meg a megfelelő nyelvi csoportot a Csoport mezőben. 

 

6. Kattintson a Ment parancsra. 
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Helyettesítő megadása  

1. Válasszon ki egy órarendi bejegyzést az Órarend dialóguson. 

 

2. Ha az óra tanárát hosszabb időszakban helyettesíti egy másik tanár, úgy itt be lehet 
írni a helyettesítőt. Ezután a foglalkozásoknál nem kell egyenként beírni a helyettesítő 
tanárt, hanem az Aromo már generálja azt. 
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Órarend nyomtatás 

Az Aromo képes egy osztály, egy terem, egy tanár vagy egy tanuló órarendjének, illetve 
a teljes iskolai órarend kinyomtatására. 

1. Indítsa el Tanügyigazgatás-Tervezés modulból az Órarend nyomtatás dialógust. 

2. Adja meg a tanévet, az órarend változatot és az Osztály, Terem, Tanár és Tanuló mezők 
jobb oldalán lévő választókapcsolóval válassza ki, milyen típusú órarendet kíván 
kinyomtatni. 

 

3. Indítsa el a nyomtatást a Nyomtat paranccsal. 

TIPP! A teljes iskolai órarendet a SHIFT billentyűt lenyomva tartva a Nyomtat gombbal 
nyomtathatja ki. 

Órarend másolás 

Az Aromo átmásol egy egész órarend változatot egy másikba. 

1. Indítsa el Tanügyigazgatás-Tervezés modulból az Tanévek táblázatot, majd hívja fel a 
Tanév dialógust, majd kattintson az Órarendet másol parancsra. 

2. A feljövő Órarend másolás dialóguson adja meg a forrás és a cél órarendi változatokat, 
majd kattintson a Másol gombra. 
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Foglalkozások kezelése 
Az elektronikus naplóvezetés alapja, hogy az Aromoban az órarend(ek) alapján elkészítjük azokat a 
bejegyzéseket, melyek az egyes tanórák adatait tartalmazzák. Hasonlít ez a művelet ahhoz, amikor a papír 
alapú naplóknál egy vagy két hétre előre kitöltjük a naplót, hogy melyik napon milyen tanórák, foglalkozások 
kerülnek megtartásra.  

Foglalkozások generálása 

A tantárgyfelosztás tanulmányozása után vigye fel az órarendet, majd generáljon 
foglalkozásokat. A generálást a Napok táblázaton lehet elvégezni.  

1. Indítsa el a Tanítási napok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modulból a 
Tanítási napok paranccsal. 

2. A megnyílt Napok szűrőn állítsa be a 2012.01.05 – 2012.02.07 napokat, majd 
válassza a Halmazt képez parancsot. 

 

3. Jelölje meg azokat a napokat, amelyekre foglalkozásokat akar generálni (ez most 
legyen az összes nap), majd kattintson a Foglalkozást generál parancsra. Ekkor 
minden napra külön rákérdez, hogy valóban szeretnénk-e foglalkozást generálni arra 
a napra. Azoknál a napoknál, melyek nem munkanapok a „Nem munkanap, nem lehet 
foglalkozásokat generálni” hibaüzenetet kapjuk. 

 

4. Nézze meg az eredményt a Napok táblázatban: a Fogl. gen mezőit a program 
bejelölte. 

TIPP! A Napok táblázatot másképp is meg lehet nyitni: a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Tanítási napok parancsával. Megnyílik a Napok szűrő. A 
továbbiakban ugyanúgy lehet folytatni, mint fent. 
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Foglalkozások táblázat 

A Foglalkozások táblázatban tekintse meg a generált foglalkozások listáját. 

A Programindító dialógus aktív. 

1. Indítsa el a Tanügyigazgatás-Végrehajtás modul Foglalkozások parancsát. 

2. A Foglalkozás szűrőn adja meg a megfelelő dátumintervallumot, majd kattintson a Halmazt 
képez parancsra. 

 

3. A Foglalkozások táblázatban megjelennek a generált tanórák és foglalkozások listája. 
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A foglalkozás végrehajtása 

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

1. Kattintson duplán a Foglalkozások táblázat egy sorára, így feljön a Foglalkozás 
dialógus a kiválasztott sor adataival. A dialógus mezőinek többsége letiltott. 

2. Kattintson a Végrehajtás gombra. Ezáltal a foglalkozás állapota tervezettről 
végrehajtottra változik és a dialógus mezői kitölthetővé válnak. A program kiszámolja 
a tanítási óra sorszámát. A Tényleges tanár mezőbe beíródik a tanár neve. A jobb 
oldalon megjelennek a foglalkozás tanulói. 

 

3. Írja be a témát. 

4. Tételezzük fel, hogy a foglalkozást helyettesítették. Törölje ki a tényleges tanár rövid 
nevét, majd kettős kattintásra a mezőn az Alkalmazottak táblázat jön fel. Válassza ki 
a helyettesítő tanárt az Alkalmazottak táblázatból. 

5. Térjen vissza a dialógusra az Átad paranccsal. Helyettesítés esetén megszűnik a 
Szakszerűség mező letiltottsága. Válassza ki a szakszerűség mértékét, majd 
mentsen. 
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6. Jelölje be a hiányzásokat a tanulók neve mellett a H oszlopban. Adja meg a késéseket a K 
perc oszlopban. Kattintson a Ment parancsra. 

 

7. Írja be a tanulók nevei mellé az órán szerzett érdemjegyeket az Új oszlopba. A Mód 
mezőben megadhatja, hogy milyen módon szerezték a tanulók az osztályzatot. A Ment 
gombra kattintva kerülnek át az osztályzatok a Szerzett oszlopba. 

 

TIPP! Az Előző gombra kattintva a legutóbbi órához kerül beírásra az osztályzat. Az 
osztályzatbevitel további módjairól a későbbi fejezetekben ejtünk majd szót. 

8. Mentsen, majd zárja be a dialógust.  
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Osztálybontások kezelése 

A következőkben próbálja ki a Foglalkozás dialógus egy szolgáltatását, az 
osztályok együttes kezelését.  

A Foglalkozások táblázat aktív. 

1. Válassza ki a Foglalkozások táblázatban az egyik osztálybontásos tanítási órát (pl. 
10. G Testnevelés), majd nyissa meg a Foglalkozás dialógust a Részletek 
paranccsal vagy kettős kattintással. 

 

2. Nyomja meg a Végrehajtás gombot, és írja be a foglalkozás témáját.  

 

3. Mentsen és térjen vissza a Foglalkozások táblázathoz.  

4. A Foglalkozások táblázatban a csoporthoz tartozó másik osztály, a 10. SZ. osztály 
foglalkozása is változott. Kettős kattintással a soron nézze meg a Foglalkozás 
dialógusban is e foglalkozás részletes adatait. 

 

TIPP! Az Aromo az egy csoporthoz tartozó minden osztály foglalkozásába beírja a 
foglalkozással kapcsolatos adatokat, elég azokat csak az egyik osztálynál 
megadni. 
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Kollégiumi foglalkozások kezelése 

A Kollégiumi foglalkozások táblázat az Tanügyigazgatás-Végrehajtás modul 
Kollégiumi foglalkozások parancsával indítható. 

1. Kettős kattintson a Kollégiumi foglalkozások táblázat egy sorára, így feljön a Kollégiumi 
foglalkozás dialógus a kiválasztott sor adataival. A dialógus mezőinek többsége letiltott. 

 

2. Kattintson a Végrehajt gombra, írja be a témát, majd mentsen. 
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3. Kattintson a Témák és résztvevők parancsra, feljön a Kollégiumi foglalkozás 
résztvevői dialógus. Adja meg a foglalkozás témáját, kattintson a Témák keret Új 
gombjára, válassza ki a témát, adja meg az egyéb adatokat, majd kattintson a Ment 
gombra. 

 

4. Adja meg a témákhoz kapcsolódó jelenlévő tanulókat. A Tanulók listában jelölje meg 
a jelenlevőket. Az M gombra kattintva minden tanuló megjelölődik, majd kattintson a 
Beír gombra. 

 

5. A Jelenlévők listából a tanuló a Kiír gombra való kattintással törlődik. 
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Tanár napi foglalkozásainak kezelése 

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

1. A feljövő Napi foglalkozások dialóguson adja meg a tanárt és jelöljön ki egy napot a 
naptárban.  

 

2. A táblázat során kettős kattintva a Foglalkozás vagy a Kollégiumi foglalkozás dialógus jön 
fel. 
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Hiányzások 

Hiányzások kezelése 

A foglalkozások kezelése közben beírtunk hiányzásokat is a 9. G. osztály egyik 
tanítási órájához. Nézzük ezt meg az osztály hiányzásait összesítő dialóguson. 

A Programindító aktív, kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul 
gombjára. 

1. Indítsa el Tanulócsoportok táblázatot. 

2. Válassza ki a 11. G. osztályt, kettős kattintásra feljön a Tanulócsoport dialógus.  

3. Kattintson a Hiányzások parancsra, erre feljön az Osztály hiányzások táblázat és 
szűrő. 

4. Adja meg a megfelelő szűrési feltételeket az Osztály hiányzások szűrőben, vagy 
hagyja üresen. Válassza a Halmazt képez parancsot. A táblázat tartalmazza az 
előzőleg felvitt két hiányzást és a késést.  

 

5. Jelölje meg az igazolandó a hiányzásokat a táblázat Mindet igazol parancsával. 
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Hiányzások felvitele 

Nem csak a Foglalkozás dialóguson írhatjuk be a hiányzásokat, hanem a Napi 
hiányzások dialóguson is. 

1. A Programindító aktív, kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul gombjára és Indítsa 
el Tanulócsoportok táblázatot.  

2. Válassza ki a 11. G. osztályt, és kattintson a Napi hiányzások parancsra, erre feljön az 
Napi hiányzások dialógus. A táblázatban láthatjuk a korábban beírt és igazolt hiányzásokat 
és késést. Adja meg a dátumot 2011.09.06. 

 

3. Írja be egész napos hiányzónak Galamb Ildikó: az E oszlopban jelölje be a jelölő négyzetet. 

 

4. Mentsen a Ment gombra kattintva. 

 

5. Igazolja a hiányzást a piros pipákra kettős kattintva egyenként, vagy az E oszlopra kettős 
kattintva egyszerre.. 

 

6. Nézze meg az Osztály hiányzások táblázatban az eredményt. 
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Tanuló hiányzások 

A hiányzások megtekinthetők és felvihetők tanulónként is. 

1. A Programindító aktív, kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés modul gombjára és 
Indítsa el Tanulócsoportok táblázatot.  

2. Válassza ki a 11. G. osztályt, és kattintson a Részvételek parancsra, erre feljön az 
Részvételek táblázat. A táblázatban a 11. G osztály tanulóit láthatjuk. 

3. Válasszuk ki Galamb Ildikó és kattintsunk a Hiányzások parancsra. 

 

4. Vigyünk fel újabb hiányzásokat, késéseket. 
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Összesített hiányzás lista 

1. Kattintson a Tanulócsoport dialógus Összetett hiányzás/jelenlét lista parancsára, erre 
feljön az Összesített hiányzás lista. 

2. A hiányzás lista tartalmazza a kiválasztott osztály tanulóinak hiányzásait és késéseit. 

 

3. A lista valamelyik során való kettős kattintásra feljön az előzőkben megismert Osztály 
hiányzások táblázat dialógus a kiválasztott tanuló hiányzásaival, késéseivel. 
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Értékelések kezelése 
Miután elektronikus naplónkat kitöltöttük a tanítási napok megfelelő 
foglalkozásaival, most nézzük meg, hogyan kezeli az Aromo az értékeléseket. 

Az osztály tantárgy sorrendje 

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

A Programindító dialógus aktív. 

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

2. Válassza ki a 9. G osztályt, majd kattintson a táblázat Tantárgy sorrend parancsára 
úgy, hogy közben a Shift (Nagybetű) gombot lenyomva tartja. Megnyílik a Tantárgy 
sorrend dialógus. A dialógus az osztály tantárgyfelosztásban szereplő tantárgyait 
mutatja. 

 

Az osztályzási naplóban és a bizonyítványokban a tantárgyak szigorúan kötött 
sorrendben követik egymást, ezt a sorrendet lehet beállítani a dialóguson a Fel 
és a Le gombokra való kattintással. 

A tantárgyfelosztásban szereplő, de osztályozás szempontjából nem szükséges 
tantárgyakat ki lehet törölni a listából, valamint fel lehet venni a 
tantárgyfelosztásban nem szereplő, de az osztályzás szempontjából szükséges 
tantárgyakat. 

3. Állítsa be a tantárgyak sorrendjét, a Töröl gombbal törölje ki a listából az 
Osztályfőnöki tantárgyat, mert azt nem kell osztályozni. 
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Érdemjegy bevitel dialógus 

A Programindító dialógus aktív. 

1. Indítsa el a Részvételek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul Részvételek 
parancsára kattintva. Megnyílik a Részvételek szűrő dialógus. 

2. Állítsa be a 11. G. osztályt a szűrőn. 

3. Kattintson a Szűr parancsra, erre a Részvételek táblázatban a 9. G. osztály részvételei 
lesznek láthatók.  

 

4. Kattintson a táblázat első során (Arany Csongor) az Érdemjegy bevitel parancsra, erre 
megnyílik az Érdemjegy bevitel dialógus. Kép Itt 

 

A dialógus, mely meglehetősen nagy, az osztályzási naplóhoz hasonlóan tartalmazza 
egy tanuló összes érdemjegyét. Itt szokás 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. 
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Érdemjegyek bevitele 

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

Elsőként próbáljon meg néhány évközi érdemjegyet felvinni.  

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

3. Írja be a tanuló aktuális napi (Dátum) érdemjegyeit a Jegy oszlopba: Testnevelés: 5, 
Biológia:5, Kémia: 4. 

4. Kattintson a Ment gombra, a bevitt érdemjegyek beíródnak az aktuális hónapra (a 
példában) októberre. Mindig a Dátum és a Típus által meghatározott oszlopba 
íródnak be a jegyek. 

5. Változtassa meg a Dátum mező tartalmát egy októberi napra. 

6. Írjon be egy Biológia 4-est és adja meg az értékelés módját: a Mód oszlopban 
válassza ki a listából a dolgozatot. 

7. Kattintson a Ment gombra. 

8. A jegy beíródik az októberi oszlopba, a 4-es mellett egy kis d betű is látható, ami 
mutatja, hogy a jegy dolgozatból származik.  

9. Írjon be egy 3-as kémia dolgozatot is, kattintson a Ment gombra.  

10. Írjon be egy 4-est Testnevelésből. Mentsen és figyelje meg, hogy az érdemjegy 
beíródott az októberi oszlopba a már meglévő jegy mellé. 

11. A dialógus most így néz ki: 
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Érdemjegyek egyéni jelöléssel 

Vannak tanárok, akik szeretnek az érdemjegyek mellé jeleket beírni, pl. 5-ös alá. Őrájuk 
is gondol az Aromo.  

1. Írjon be egy 5-ös alá feleletet Földrajzból. 

2. Írjon az 5-ös jegy mellé egy A betűt és válassza ki a felelet értékelési módot. 

3. Kattintson a Ment gombra. 

Látható, hogy a dátumnak megfelelő hónap oszlopában az 5-ös mellett megjelenik az 
Ön által beírt A betű is. (Lásd a következő képet!) A program az érdemjegyet minősítő 
jelet nagybetűre változtatja, hogy ne lehessen összekeverni a tanár által adott jelet az 
érdemjegy típusával, ami mindig kisbetűs.  

Fontos! A program nem támogatja a tört jegyek bevitelét pl. 4/5, 3/4, stb. 
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Szöveges értékelések 

Az Érdemjegy bevitel dialóguson negyedéves, féléves, háromnegyed éves és 
év végi szöveges értékeléseket lehet megadni. 

Negyedéves, háromnegyed éves értékelés 

1. Írjon be a tanulónak egy negyedéves értékelést, legyen a Dátum értéke 
2012. január 3.. és a Típus mezőben válassza ki a negyedéves értéket. Látható, hogy 
a Negyedéves értékelés mező hozzáférhetővé vált.  

2. Írja be a szöveges értékelést. 

3. Kattintson a Ment gombra. 

 

A háromnegyed éves értékelés hasonlóan adható meg. 

Féléves értékelés 

1. A Dátum mezőbe írja be 2012.01.20., válassza ki a Típus mezőben a félévi-t. 
A Féléves értékelés mező elérhetővé válik. 

2. Adja meg a jegyeket, majd adja meg a szöveges értékelést. 

3. Kattintson a Ment gombra. 

 

4. Javítsa ki a félévi Történelem jegyet 5-re. Válassza ki a félévit a Típus mezőben. 

5. Adja meg a félévi dátumot (2012.01.20). Írja be az 5-t a Jegy oszlopba. 

6. Kattintson a Ment gombra. A program az előzőkben beírt 4-es jegyet átírja 5-ösre. 
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Év végi értékelés 

Az év végi érdemjegyek beírása.  

1. Adja meg a dátumot (ez nem lehet a mai napnál később). 

2. Válassza ki az év végit a Típus mezőben, írja be a jegyeket, a szöveges értékelést. 

3. Válassza ki az év végi záradékot. 

4. Fontos! Jelölje be a Továbblép jelölőnégyzetet, ha a tanuló a következő tanévben 
magasabb osztályban folytathatja tanulmányait (ez azért fontos, mert a tanulókat az új 
tanévre léptető program csak a továbblépő tanulókat lépteti). 

5. Kattintson a Ment gombra. 

 

6. Zárja be a dialógust a Bezár gombra kattintva. 
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Érdemjegyek törlése 

1. Kettős kattintson az Érdemjegy bevitel dialógus törlendő érdemjegy során. 

 

2. Feljön az Értékelés táblázat. Válassza ki a törlendő érdemjegy sorát, majd kattintson 
a Töröl parancsra. 
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Érdemjegy beviteli dialógusok megnyitása a foglalkozás 
dialógusokról 

Megnyitás a Foglalkozások táblázatról 

A Programindító dialógus aktív. 

1. Kattintson a Tanügyigazgatás-Végrehajtás modul Foglalkozások parancsára, a 
Foglalkozások táblázat nyílik meg és a Foglalkozás szűrő. Kattintson a Szűr parancsra. A 
feltételeknek megfelelő tartalommal megnyílik a Foglalkozások táblázat. 

 

2. Jelöljön ki egy foglalkozást. Kattintson a Részvételek parancsra. Feljön a Részvételek 
táblázat a kiválasztott foglalkozáshoz tartozó tanulók részvételeivel. 

 

3. Jelölje ki egy tanuló részvételét. Kattintson a táblázat Érdemjegy bevitel parancsára, erre 
feljön az Érdemjegy bevitel dialógus a részvételhez tartozó érdemjegyekkel: 
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Egyéb funkciók 

Osztály statisztika nyomtatása 

1. Kattintson a Nevelés-oktatás-Értékelés modul Osztály statisztika parancsára, 
megnyílik az Osztály statisztika dialógus. Jelölje be a dialógust az alábbiak szerint. 

 

2. Kattintson Nyomtat gombra, mire elkészül a statisztika. 
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Évközi értesítő nyomtatása 

1. Indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot, majd válassza ki a 10. G osztályt és kattintson az 
Évközi értesítő nyomtatás parancsra. Feljön a Évközi értesítő nyomtatás dialógus, 
melyet állítson be az alábbiak szerint. 

 

2. Kattintson a Nyomtat gombra. Feljön az Excel és a program kinyomtatja a az osztály 
tanulóinak érdemjegyeit. 
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Félévi értesítő nyomtatása 

1. Indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot, majd válassza ki a 10. G osztályt és 
kattintson az Félévi értesítő nyomtatás parancsra. Feljön a Félévi értesítő 
nyomtatás dialógus, melyet állítson be az alábbiak szerint. 

 

2. Kattintson a Nyomtat gombra. Feljön az Excel és a program kinyomtatja a az osztály 
tanulóinak félévi értesítőit. 

 

3. Egy másik nyomtatás tanulónként készít egy-egy munkalapot a félévi értesítőknek. 
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Pedagógus kéthavi elszámolás 

A pedagógus kéthavi elszámoláshoz generáljon foglalkozásokat az összes februári 
napra. 

1. Indítsa el a Tanítási napok dialógust, majd szűrjön a 2012.02.09 és a 2012.02.28. közötti 
napokra. 

 

2. Jelölje meg az összes napot és kattintson a Foglalkozást generál parancsra. 

 

3. Indítsa el az Alkalmazottak táblázatot, hívja fel az Alkalmazott szűrőt a Szűrő gombra való 
kattintással, majd kattintson a Halmazt képez gombra. Jelölje meg az Alkalmazott 
táblázaton azokat a pedagógusokat, akik kéthavi elszámolását kívánja generálni. 
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4. Kattintson a Pedagógus időkeret gombra, mire feljön a Pedagógus időkeret 
elszámolás dialógus. Állítsa be az adatokat az alábbi ábra szerint. 

 

5. Kattintson a Teljesítménymutatók gombra, feljön az Excel és a program kinyomtatja 
a kijelölt pedagógusok teljesítménylapját. Figyelje meg a helyettesített, a helyettesítő 
és a kollégiumban is oktató pedagógus teljesítménymutatóját. 

6. Kattintson a Teljesítménylapok gombra, feljön az Excel és a program kinyomtatja a 
kijelölt pedagógusok kéthavi teljesítményét. 
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OEP jelentés készítése 

1. Kettős kattintson a Tanügyigazgatás-Tervezés menü OEP jelentések parancsára. Feljön 
az OEP jelentések táblázat. 

 

2. Kattintson az Új gombra úgy, hogy közben lenyomva tartja a Shift (Nagybetű) gombot a 
billentyűzeten. Az Aromo összegyűjti a 18 éves elmúlt, tanulói jogviszonyban lévő, érvényes 
TAJ számmal rendelkező, az OEP felé még nem jelentett tanulókat. Ha nem nyomja a Shift 
(Nagybetű) gombot, akkor az összes tanuló összegyűjti életkorra való tekintet nélkül. 

 

3. Jelölje meg a jelentendő tanulókat és kattintson az OEP jelentés parancsra. Az OEP 
jelentést tartalmazó fájl a c:\program files\aromo iskolaadminisztráció\aromominta\oep 
mappába kerül. 
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Haladási napló nyomtatása 

1. Kettős kattintson a Nevelés-oktatás - Értékelés menü Napló nyomtatás parancsára. 
Feljön az Napló nyomtatás dialógus. Állítsa be az alábbiak szerint. 

 

2. Kattintson a Haladási napló gombra, mire feljön az Excel és a program elkészíti az 
adott időszak haladási naplóját. 

 

3. Kattintson a Hiányzások gombra, mire feljön az Excel és a program elkészíti az adott 
időszak hiányzási naplóját. 

4. Kattintson az Osztályzási napló gombra, mire feljön az Excel és a program elkészíti 
az osztályzási naplót. 
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Törzslap nyomtatása 

Törzslap nyomtatása a tanév elején 

A törzslap nyomtatásához generálni kell a törzslap és a napló sorszámkat. 

1. Indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot, válassza ki a 11.SZ osztályt, majd kattintson a 
Naplószám generálás, majd a Törzslapszám generálás parancsra. A számok generálása 
után kattintson a Törzslap nyomtatás parancsra, feljön a Törzslap nyomtatás dialógus, 
melyet állítson be az alábbiak szerint. 

 

2. Kattintson a Nyomtat gombra, mire az Aromo kinyomtatja az osztály tanulóinak törzslapjait. 
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Törzslap nyomtatása a tanév végén 

1. Indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot, válassza ki a 11.SZ osztályt, majd kattintson 
a Törzslap nyomtatás parancsra, feljön a Törzslap nyomtatás dialógus, melyet 
állítson be az alábbiak szerint. 

 

2. Kattintson a Nyomtat gombra, mire az Aromo kinyomtatja az osztály tanulóinak 
törzslapjait. 
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Az új tanév előkészítése 
A korábbi tanév(ek)re vonatkozó adataink nagy része kis változtatással az új tanévre is felhasználható. Az új 
tanév előkészítése azokat a műveletsorokat tartalmazza, amelyek biztosítják az előző tanév adatainak 
átemelését az aktuális tanévre vonatkozó adatcsoportba. A jegyzetünkben az új tanév a 2012-2013-as, 
amelybe a 2011-2012-es tanév adatait szeretnénk átemelni. 

Az új tanév előkészítése időrendi sorrendben a következő lépésekből áll: 

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

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-ből 2012-2013-ba), a másolt adatok módosítása, pótlása. 

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

5. Tanulók év végi eredményeinek felvitele. 

6. Tanulók léptetése az aktuális tanévből a következő tanévbe (2011-2012-ből 2012-2013-ba). 

7. A végző évfolyamot befejező tanulók kiléptetése az intézményből. 

8. Az aktuális tanév átállítása 2012-2013-ra. 

9. Évismétlő tanulók besorolása az új tanév osztályaiba. 

10. Az új kezdő tanulók adatainak felvitele. (Ha a tanulókat jelentette a KIR-be mielőtt az 
Aromoba felvitte volna őket, a KIR-ből be is tudja tölteni.) 

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 2012-2013-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. Kattintson duplán a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanéven. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra feljövő menüben az Osztályok létrehozása 
parancsára. 

 

3. Megjelenik az Osztályok létrehozása dialógus. 
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4. A dialógus tartalmazza az intézmény összes 2012-2011 tanévbeli osztályát és csoportját. Az 
Aromo azokat a tanulócsoportokat lépteti a következő tanévbe, amelyeknek megadjuk Új 
rövid nevét és Új nevét. Az Aromo a 2012-2011-es tanévbeli nevet felhasználva javaslatot 
tesz a 2012-2013-as tanévbeli rövid névre és névre. A végzős évfolyam (példánkban 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. 

 

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

6. A következő tanévbe léptetett tanulócsoportok eltűntek a listából. 

 

7. A Bezár gombbal zárja be a dialógust. 
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Az új tanévben 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. Megjelennek a Tanulócsoportok táblázatban az újonnan létrehozott 
osztályok és csoportok. 
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3. Kattintson 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, a másolt adatok módosítása, pótlása 

A 2011-2012-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 

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

 

2. Kattintson duplán a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanéven. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra feljövő menüben a 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. 
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Pedagógusok tanügyi adatainak módosítása, kiegészítése 

1. A Programindítóból indítsa el az Alkalmazottak táblázatot a Tanügyigazgatás-
Tervezés modul Alkalmazottak parancsával, majd válasszon ki egy pedagógust. 

2. Kattintson a jobb egér gombra feljövő menüben a Pedagógus parancsra. 

 

3. 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 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. Kattintson duplán a Tanévek táblázaton a 2012-2013-as tanéven. Feljön a Tanév dialógus. 
Kattintson a jobb egér gombra feljövő menüben a Tantárgyfelosztás parancsra. 

 

Elindul a Tantárgyfelosztás Excel program, amely segítségével felviheti az intézmény 
tantárgyfelosztását. A Tantárgyfelosztás felvitele kulcsfontosságú az Aromo működése 
szempontjából, mert alapja az órarend felvitelének, valamint az adat hozzáférések 
szabályozásának.  
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Tanulók év végi eredményeinek felvitele 

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

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

 

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

3. A feljövő Részvételek táblázaton válasszon ki egy tanulót, majd kattintson az 
Érdemjegy bevitel parancsra. 

 

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 Aromot használó iskolában még az osztályzatok felvitele nem 
megoldott, a Továbblép jelölő négyzet bejelölésére egyszerűbb módszer is 
rendelkezésére áll. 
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5. A Programindítóból indítsa el a Tanévek táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés modul 
Tanévek parancsával. 

 

6. Kattintson duplán a Tanévek táblázaton a 2011-2012-es tanéven. Feljön a Tanév dialógus. 
Kattintson a jobb egér gombra feljövő menüben az Összes tanuló továbblép parancsra, 
majd a megjelenő üzeneten kattintson az Igen gombra. 

 

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

Fontos! Az évismétlőknél ezt a jelölést meg kell szüntetni. 
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Tanulók léptetése az aktuális tanévből a következő tanévbe  

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. Kattintson duplán a Tanévek táblázaton a 2011-2012-as tanéven. Feljön a Tanév 
dialógus. Kattintson a jobb egér gombra feljövő menüben a Tanulók léptetése 
parancsra. 

 

3. Feljön az Tanulók léptetése dialógus. 

 

4. A dialógus táblázatában az összes 2011-2012-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 osztályába és csoportjaiba. 

5. A végén zárja be a dialógust a Bezár gombbal. 
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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 Programindítóból indítsa el a Tanulócsoportok táblázatot a Tanügyigazgatás-Tervezés 
modul Tanulócsoportok parancsával. 

 

2. Válassza ki a végzős osztályt, majd kattintson duplán a kiválasztott soron. Megjelenik a 
Tanulócsoport dialógus a kiválasztott végzős osztály részletes adataival. Kattintson a jobb 
egér gombra feljövő menüben a Tanulók távozók parancsra. 

 

3. Feljön a Távozás dátuma dialógus. Adja meg a távozás és az OEP kijelentés dátumát, 
majd kattintson a Távozás gombra. 

 

Az Aromo kilépteti az osztály összes továbblépő tanulóját az intézményből. 
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Az aktuális tanév átállítása 

Az Aromoban be kell állítani az aktuális tanévet. Az aktuális tanév átállítása a 
tanulók léptetése után, valamikor a nyár folyamán esedékes. Az aktuális tanév 
jelenleg a 2011-2012-es, a tanév végével 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. 


