MOZANAPLÓ TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK
A MOZANAPLO lehetővé teszi az iskola mindennapjai során felmerülő adatkezelési, szervezési és
statisztikai feladatok számítógéppel történő elvégzését.
Minden internetkapcsolattal rendelkező számítógépről, laptopról, okos telefonról, tabletről, stb.
elérhető, nem szükséges külön programot telepíteni.
Használatához mindössze alapfokú internet kezelési ismeretek szükségesek.
Ajánlott böngészők, a legújabb verziójú: Google Chrome vagy Mozilla Firefox
A digitális osztálynapló a papíralapú naplókhoz hasonlóan haladási, hiányzási és értékelő naplóból áll,
melyekbe naponta rögzíthetők az adatok.
A tanulók hiányzásának rögzítésekor a hiányzás tényén túl jelezésre kerülnek a késések felmentések,
illetve az esetleges felszerelés- és házi feladat hiány.
Az elektronikus osztálynapló segítségével a szülők naprakészen követhetik gyermekeik tanulmányi
eredményeit, hiányzásait, magatartásuk és szorgalmuk értékelését.

Elérhető:

vm128.mozanaplo.hu
vagy az iskola honlapjáról

vm128.freeweb.hu
A tanuló és gondviselő (szülő(k)), külön felhasználónevet és jelszót kapnak (más jogosultságuk van).
A jelszavak bármikor megváltoztathatók, belépve a felületre.
A jelszó elfelejtése esetén, az ellenőrző könyvben az osztályfőnöknek kell jelezni, kérni az új jelszót, az
iskola adja az új jelszót, amit a gondviselő vehet át a titkárságon.
A felhasználónév elfelejtése esetén, az ellenőrző könyvben az osztályfőnöknek kell jelezni, kérni a
felhasználónevet, amit az ellenőrzőkönyvbe beírva kap meg a szülő.
Akinek több gyermeke jár az iskolába, lehet, hogy egy felhasználónév-jelszó párossal látja az összes
gyermekének tanulmányát, de lehet, hogy több felhasználónév-jelszó párost kap.

Tisztelt Szülők!
A Mozanaplóban lehetőség van arra, hogy e-mail címüket beállítsák az alábbi módon.
ADATOK - SAJÁT ADATLAP - E-mail cím beírása - MÓDOSÍTÁS.
A tantermen kívüli oktatás azt mutatta, hogy a Mozanapló üzeneteiről csak a naplóba való
belépéskor értesülnek a szülők.
Viszont bizonyos esetekben szükséges lenne, hogy azonnal tudjon értesülni a szülő mind
gyermekével mind az iskolával kapcsolatos tájékoztatásokról.
A szülői e-mail címekre is vonatkozik a GDPR. Tehát adatait ennek megfelelően kezeljük.
Kérem legyenek szívesek a Mozanaplóban e-mail címüket beállítani a fent megjelölt módon.
Budapest, 2020. június 11.
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