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Segédlet 

 Intézményünk weboldala: www.bocsiskola.hu 

[ A webböngészőbe beírjuk a címsorba vagy az utóbbi linkre kattintunk.  A webböngészőkben a címsor 

vagy címsáv a böngésző ablakának az a része, ami az aktuálisan mutatott weboldal URL-jét mutatja, 

illetve lehetővé teszi a betöltendő URL begépelését. ] 

 Intézményi honlapon megjelenő menüsor harmadik menüpontjára kattintunk: ,,Kréta” 

 

 Ekkor a böngészőben az alábbi képernyő fogad minket  

[Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer].  

• Itt adjuk meg a tanulóra vonatkozó belépési adatokat.  

 

 

http://www.bocsiskola.hu/
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 Bejelentkezést követően az alábbi nyitóképernyő fogad minket.  

• Jogosultsági szintnek megfelelően ez változhat: 

 Elektronikus ellenőrzőkönyv 

 Digitális Kollaborációs Tér 

 Kijelentkezés 

 

Elektronikus ellenőrzőkönyv 

 

 Órarend: A tanuló időszerű órarendje. 

 Osztályzatok: A tanuló kapott osztályzatai.  

 Mulasztások: A tanuló késései – hiányzásai – igazolásai.  

 Információk: Tanórák – Feljegyzések – Intézmény – Közösségi szolgálat – Bejelentett 

számonkérések – Lázár Ervin Program.  

 Házi feladatok: Házi feladatok. 

 Üzenetek: A tanuló részére az iskolavezetés – pedagógus - adminisztrátor által küldött 

üzenetek.  

 DKT: Digitális Kollaborációs Tér  
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Digitális Kollaborációs Tér 

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és 

a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné 

téve egyéb oktatási szoftverek használatát. Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok 

komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése és kezelése, emellett alkalmas 

csoportos feladatok kezelésére is. Továbbá kezeli a határidőket, a beadási időszakokat a feladatok, házi 

feladatok esetében, és képes online kommunikációs platformot biztosítani a diákok és tanárok között. A 

DKT egyszerűen elérhető a KRÉTA rendszerből vagy a KRÉTA mobil applikációkból! 

 A diák az első bejelentkezést követően az alábbiakat látja.  

 

 

 Legfontosabb és egyben első lépés a tanulónak egy létező azaz aktív e-mail cím megadása az  

e-mail cím beállítása menüpont használatával. Ennek elmulasztásával a főbb menüpontok nem 

lesznek elérhetőek! 
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 Amennyiben sikeresen megadtuk az e-mail címet az alábbiképp változik a kezdőoldal a DKT-n 

belül!  

 

Munkaterek: A munkatereid automatikusan létrejönnek tanóráid alapján. Minden tanórádhoz saját 

munkatér tartozik, ahol láthatod az egyes órákhoz tartozó feladatokat és üzenetváltásokat. 
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Üzenőfal: A tanári üzenőfalakon minden téged tanító tanárnak írhatsz üzeneteket, de fontos tudnod, 

hogy ezeket az üzeneteket minden tanuló láthatja! Ha csak a tanárnak szeretnél üzenetet írni, akkor 

használd a privát beszélgetés funkciót vagy írhatsz üzenetet a munkaterekhez és tanórákhoz is, amiket 

csak az osztálytársaid látnak. 

 

Házi feladatok: Ezen az oldalon az összes házi feladatod megjelenik. A házi feladatok listáját a bal oldali 

panellel szűrheted munkaterekre vagy tantárgyakra, a kiválasztott házi feladatra kattintva tudod 

elkészíteni és beadni a feladataidat. 

 

Órai feladatok: Ezen az oldalon az összes órai feladat megjelenik és a bal oldali panellel szűrheti 

munkaterekre, osztályokra, csoportokra vagy tantárgyakra. Az új órai feladat gombra kattintva, az 

órarendből kiválasztott órákhoz, új feladatot is rögzíthet. 

 

Digitális óra: Ezen az oldalon láthatod a tanáraid által indított aktív digitális tanóráidat! A Csatlakozás 

gomb megnyomásával tudsz csatlakozni a Webex rendszerben indított digitális tanórához! 


