Tisztelt Szülők!
A 2018-2019 tanév második féléve óta iskolánk is a KRÉTA adminisztrációs rendszert
alkalmazza a naplózási feladatokra.
A napló elérhetősége: http://fazekas.ekreta.hu
A KRÉTA rendszer használatával kapcsolatos részletes tájékoztatót találnak a
https://tudasbazis.ekreta.hu honlapon.
TANULÓI HOZZÁFÉRÉSEK
A korábban intézményünkbe járt tanulók a tavalyi évben használt belépési névvel és
azonosítóval tudnak belépni a KRÉTA rendszerbe. A hét folyamán megtörténik az újonnan
induló osztályok tanulóinak és az átvett tanulók tanulói hozzáféréseinek generálása is. Az ő
esetükben a felhasználónév az oktatási azonosító (ez a 11 jegyű szám a tanulók
diákigazolványán is szerepel), első jelszavuk pedig a születési dátumából generált számsor, a
következőképpen: éééé-hh-nn (azaz pl. a 2001. január 1-én született tanuló esetében 2001-0101).
Kérem, hogy minden család ill. tanuló lépjen be a KRÉTA rendszerbe, majd az első belépéskor
változtassa meg a fenti jelszót a Profilbeállítás menüben (a jobb felső sarokban a tanulót jelölő
kis ikon melletti nyílra kattintva hívható elő) a Jelszó módosítása menüpontban! Hívják fel
gyermekük figyelmét arra, hogy a jelszó másokkal történő megosztása milyen káros
következményekkel járhat!
Az első belépést követően, szíveskedjenek ellenőrizni a tanulók adatait, és ha ezekben
bármilyen változtatásra van szükség, akkor azt írásban, aláírt dokumentumban kérvényezzék,
amit lezárt borítékban juttassanak el a Titkárságra Halasi Dominika részére.
GONDVISELŐI HOZZÁFÉRÉSEK IGÉNYLÉSE – 2 LÉPÉSBEN!
1. lépés
A hozzáférések adatbiztonsági szempontból megfelelő kiosztásához először papír alapú
hozzáférés-igénylő lapot kell kitölteni a családoknak. Ez letölthető iskolánk honlapjáról az
Iskolai élet>Dokumentumok>Kérvények nyomtatványok menüpontban (Jelszó kérése a Kréta
elektronikus naplóhoz). A nyomtatványokat kitöltve az osztályfőnököknek kell leadni
legkésőbb szeptember 13-ig, akik azokat osztályonkénti összegyűjtés után iskolánk
Titkárságára adják le.
2. lépés
A papír alapú igénylést követően A KRÉTA rendszer belépési felületén is meg kell igényelni a
gondviselői hozzáférést. Ebben az esetben a szükséges adatok megadását követően egy
korlátozott gondviselői hozzáférést generál Önöknek a rendszer. Figyelem! Az adatbeviteli

ablak alatt található Captcha-mezőt („Nem
vagyok robot”) is be kell jelölni! Az
igénylésről munkatársaink értesítést kapnak
majd, és ellenőrzést követően egyesével
bővítik majd a jogosultsági köröket.
Ekkor előfordulhat, hogy egy hibaüzenetet
kapnak, amely szerint az igényléskor
megadott adatok nem egyeznek a
rendszerben nyilvántartott adatokkal (ezt a
korábban rögzített adatoktól történő
minimális eltérés – pl. elgépelés, írásjelhiba
stb. – miatt is megtörténhet). Egy pdf-fájlt is
automatikusan generál a rendszer az adatok
pontosítása céljából. Ennek a fájlnak a
kitöltésére és iskolánkba juttatására nincsen
szükség, mert az adatok egyeztetése
elsődlegesen a beiratkozáskor megadott
adatok alapján történik majd.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a hozzáférések igénylésével vagy az elektronikus napló
használatával kapcsolatban, kérem, forduljanak Batári Csilla kolléganőhöz a
bataricsilla@fazekas.hu e-mail címen.
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