Ismertető a mozaNapló használatáról
A Mozaik Kiadó által forgalmazott elektronikus osztálynaplót, a mozaNaplót minden
internetkapcsolattal rendelkező számítógépről el lehet érni. Az elektronikus napló biztonságos
működését a Mozaik Kiadó szakemberei biztosítják, akik az iskola teljes adatbázisáról
mindennap biztonsági mentést készítenek.
Az elektronikus napló bejelentkezési felületét a legegyszerűbben az iskola honlapján
elhelyezett hivatkozásról lehet elérni. A megjelenő ablakba a legelső esetben az iskola által
megküldött felhasználónevet és jelszót kell beírni. Az első bejelentkezés után a jelszót
célszerű megváltoztatni. A megnyíló mozaNapló a felület felső részén elhelyezett
menürendszerrel és az alatta megjelenő almenükkel rendelkezik. A jobb felső sarokban
látható piros X-szel ki lehet lépni a programból.
A napló menüpont alatt egyetlen almenüként az osztálynapló található. Ehhez kettő ikon
tartozik. Az ellenőrzők, bizonyítványok ikon segítségével az adott tanuló érdemjegyei, illetve
osztályzatai tekinthetőek meg. Természetesen minden szülő csak saját gyermekének az
ellenőrzőjét (tájékoztató füzetét) tekintheti meg. A hiányzások ikonra kattintva az látható,
hogy az adott tanuló mikor nem volt az iskolában.
Az adatok menüpont alatt 4 almenü található: diákok, saját adatlap, tanárok, jelszó. A diákok
almenüben a szülő a saját gyermekének adatait ellenőrizheti 3 külön fülön: személyes,
igazolvány adatok, statisztika. A saját adatlapon adható meg a telefonos és az e-mail
elérhetőség. A jelszó almenüben változtatható meg az iskola által kiadott jelszó. Célszerű az
első belépéskor a jelszó megváltoztatása. A megváltoztatott jelszót nem tudja megmondani az
iskola egy esetleges felejtés esetében. Egy ilyen helyzet esetén az iskola tud segíteni új jelszó
generálásával.
Az órarend menüpont alatt az adott tanuló órarendjét lehet megtekinteni, illetve az iskolában
érvényes csengetési rend olvasható.
Az üzenetek menüben 5 almenü található. A beérkezett üzenetek alatt olvasható a
használónak írt, illetve a rendszer által küldött üzenetek. Az értesítések almenübe érkezik a hír
az érdemjegyekről, a beírásokról, témazárókról. Az elküldött üzenetek alatt tárolja a rendszer
a használó által írt üzeneteket. Az üzenetek írása almenüben lehet írni az iskolavezetésnek,
valamint a pedagógusoknak. Az üzenetek beállítása almenüben állítható be az, hogy milyen
értesítésekre tart igény a szülő. Az e-mail értesítéshez meg kell adni az e-mail címet.
A mozaNapló használatához sok sikert kívánunk!

