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Áttekintés 
 

Az Aromo segítséget nyújt a felhasználóknak az osztályozó vizsgák szervezésében és 
nyilvántartásában az alábbi lehetőségekkel:  

1. osztályozó vizsgák felvitele,  

2. vizsgabizottságok szervezése, 

3. osztályozó vizsgák eredményének felvitele, 

4. viszgabizottsághoz és vizsgázóhoz tartozó jegyzőkönyvek nyomtatása.  
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Aktuális vizsgaidőszak beállítása 
 

1. Hívja fel a Beállítások  dialógust a Rendszeradminisztráció gombra való kattintással, majd 

állítsa be az Aktuális évet és az Aktuális vizsgaidőszakot. 
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Osztályozó vizsgák felvitele 

Osztályozó vizsgák felvitele a Tantárgy értékelés dialóguson 

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

menüjének Tanulócsoportok parancsára való kettős kattintással, jelölje ki az osztályt. 

 

2. Kttintson az Érdemjegy bevitel gombra, feljön a Tantárgy értékelés dialógus. Válassza a 

Tantárgyat és a Típust, majd írja be az osztályozó vizsgák jelét(OV) a Jegy oszlopba.  

 

3. Mentés után az OV jel az Év végi oszlopban lesz látható. 
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Osztályozó vizsgák felvitele az Érdemjegy bevitel dialóguson 

1. Hívja fel a Tanulócsoportok táblázatot a Programindító Tanügyigazgatás – Tervezés menüjének 

Tanulócsoportok parancsára való kettős kattintással, jelölje ki az osztályt. 

 

2. Kattintson a Részvételek gombra, feljön a Részvételek táblázat. Válassza ki a tanulót, majd 

kattintson az Érdemjegy bevitel gombra. Feljön az Érdemjegy bevitel dialógus. Válassza ki a Típust 

(év végi), majd írja be az osztályozó vizsgák jelét(OV) a Jegy oszlopba. A tanuló Első idegen nyelv 

Angol-ból előrehozott érettségit tesz, ezért oszályozó vizsgázik a tantárgyból. 

 

3. Mentés után az OV jel az Év végi oszlopban lesz látható. 
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Osztályozó vizsgák felvitele az Értékelések dialóguson 

A tanuló normál évfolyamú osztályozó vizsgáin kívül tehet más évfolyamból is osztályozó 

vizsgát. Ez az előrehozott érettségik esetén jellemző. 

1. Hívja fel az Értékelések táblázatot a Programindító Nevelés-oktatás – Értékelés menüjének 

Értékelések parancsára való kettős kattintással, a feljövő Értékelések szűrőt zárja be, majd 

kattintson az Eszköztár Új gombjára. Feljön az Értékelések dialógus. 

 

2. Válassza ki a tanulót, adja meg először az Osztályt, majd kettős kattintson a Tanuló rövid név 

mezőn, a feljövő Részvételek táblázatból kettős kattintással tudja kijelölni a tanulót. Adja meg az 

osztályozó vizsga Tantárgyát, Típusát, Jelét, majd jelölje, hogy ez az osztályozó vizsga nem a 

tanuló normál évfolyamának anyagából lesz, hanem a példában a 11. évfolyam anyagából, majd 

mentsen. 

 

3. Ha a tanuló egy másik évfolyam anyagából is osztályozó vizsgát tesz, úgy kattintson az Új osztályzat 

gombra, majd adja meg az osztályozó vizsga adatait, majd mentsen. 
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Osztályozó vizsgák eredményének felvitele 
 

1. Hívja fel a Vizsgabizottságok  táblázatot a Programindító Nevelés-oktatás – Értékelés 

menüjének Vizsgabizottságok parancsára való kettős kattintással, feljön a Vizsgabizottságok 

táblázat. 

 

2. Kettős kattintson a bizottság során, feljön a Vizsgabizottság dialógus. 

 

3. Kattintson a Vizsgázók gombra, feljön az Osztályozó vizsgák táblázat a bizottsághoz rendelt 

vizsgákkal. 

 

4. Kettős kattintson a vizsga során, feljön az Osztályozó vizsga dialógus. Adja meg az Írásbeli és 

Szóbeli vizsga anyagát, írja be az osztályzatot, majd mentsen. 
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5. Az Aromo záradékot generál. A záradékot a Záradék gombra való kattintással lehet megnézni. 

(Érdemes a záradékot minden alkalommal ellenőrizni.) 

 

6. A vizsgán való meg nem jelenés adminisztrálása. Kattintson az Osztályozó vizsga Nem jelent meg 
gombjára. 

 

7. Ellenőrizze az Aromo által generált záradékot. 
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Jegyzőkönyvek nyomtatása 
 

Vizsgabizottsághoz tartozó jegyzőkönyv nyomtatása 

1. Hívja fel a Vizsgabizottságok  táblázatot a Programindító Nevelés-oktatás – Értékelés 

menüjének Vizsgabizottságok parancsára való kettős kattintással. Feljön a Vizsgabizottságok 

táblázat, majd kettős kattintson a bizottság során, feljön a Vizsgabizottság dialógus. 

 

2. A bizottsághoz tartozó jegyzőkönyvet akkor lehet kinyomtatni, ha a bizottsághoz tartozó összes 

vizsga eredményét felvitték. Kattintson a Jegyzőkönyv gombra, majd adja meg a jegyzőkönyv 

nyomtatásának dátumát. Az elkészült jegyzőkönyv: 
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Tanulóhoz tartozó jegyzőkönyv nyomtatása 

1. A tanulóhoz tartozó jegyzőkönyvet a Programindító Nevelés-oktatás – Értékelés menüjének 

Vizsga jegyzőkönyv nyomtatás parancsára való kettős kattintással lehet kezdeményezni. Feljön a 

Vizsgázók keresése dialógus. Adja meg a keresési feltételeket. 

 

2. Kattintson a Halmazt képez gombra. Feljön a Részvételek táblázat az osztályozó vizsgázókkal. 

 

3. A Vizsgázott oszlop jelölő négyzete jelzi, hogy a vzsgázó minden vizsgája adminisztrált. Jelölje meg a 

vizsgázókat, majd kattintson a jobb egér gombra feljövő Jegyzőkönyvet nyomtat parancsra. Adja 

meg a jegyzőkönyv nyomtatásának dátumát. Az elkészült jegyzőkönyv: 

 

 


