DINA digitalis napló
kézikönyv szülőknek

Iskolánkban a DINA elektronikus osztálynaplót használjuk.. Ez a roved leírás a szülők
számára nyújt segítséget az osztálynapló eléréséhez.
Az elektronikus napló az iskola
a bal alsó ikonok között érhető el.

honlapján, a www.levay.tirek.hu weboldal nyitó oldalán

Első megtekintéskor bizonyos opciók beállítása szükséges lehet az elektronikus napló
eléréséhez. A weboldal megtekintéséhez Mozilla Firefox böngésző használata
célszerű. (Amennyiben nem áll rendelkezésre a szükséges szoftver, ingyenesen letöltheti
az alábbi linkről:http://www.mozilla.com/hu/firefox/)
Az elektronikus napló elérhetősége után a következő üzenet fogadja a látogatót (a
beállításokat egyszer kell beállítani, a későbbiekben erre már nem lesz szükség)

Tanúsítvány elfogadása és telepítése
Amennyiben ez az üzenet
fogadja, kérem, kattintson a
„Megértettem a kockázatot”
részre”, majd adja hozzá a
kivételhez az oldalt egyetlen
kattintással.

A
tanúsítvány
elfogadása
nélkülözhetetlen az elektronikus
napló megtekintéséhez,. Ezért,
kérem fogadja el minden esetben
az erről az oldalról származó
tanúsítványokat.

A kivétel hozzáadása után az alábbi felugró
ablak fogadja. Kattintson a „Tanúsítvány
letöltése” opcióra, majd a válassza a
„Biztonsági kockázat megerősítése”
nyomógombot. A tanúsítvány elfogadása
ezzel meg is történt. Ezt követően a
közeljövőben már nem lesz szüksége ezen
lépések
megtételére.

DINA beléptető oldal
A naplóban való belépéshez Önnek
szüksége van gyermeke DINA napló
azonosítójára, valamint OM azonosító
számjegyeire. A naplóba ezen adatok
hiányában nincsen lehetőség belépni.
Az adatokat az első szülői értekezleten az
osztályfőnöktől kapják meg.

DINA felhasználói felület
A DINA elektronikus naplóba történő bejelentkezést követően részletes tájékoztatást
kaphatnak gyermekük
jelenlegi
tanulmányainak
helyzetéről,
hiányzásairól,
dicséreteiről, valamint az osztályfőnök és a szaktanárok esetleges üzeneteiről.
A menüpontokra kattintva érhetők el az egyes funkciók ( a böngésző visszaléptető nyilát nem
érdemes használni, mert az ismét a bejeletkező oldalra visz vissza.)

Üzenetek

Itt tekintheti meg az osztályfőnök, a szaktanár által küldött tájékoztató leveleket.

Érdemjegyek, értékelések
Az „Érdemjegyek, értékelések” menüpontra kattintva tekinthetik meg gyermekük szerzett
jegyeit.

A táblázat havi bontásban jeleníti meg az adott félévet. A tantárgynévre kattintva
részletesebben is lekérhetik az adott tantárgy jegyeit (beírás időpontja, jegy jellege). A lap
alján jelmagyarázatot találnak a jegyek helyes értelmezéséhez.

Hiányzások, késések
A”Hiányzások, késések” kezelésénél gyermekük hiányzásairól, azok állapotáról kaphatnak
részletes tájékoztatást.

Dicséretek, elmarasztalások
A”Dicséretek, elmarasztalások” -ról az ugyanilyen nevű menüpontban értesülhetnek.

Kilépés
Az oldalt minden esetben a „Kilépés” menüpontra történő kattintással hagyja el. Kérem,
amennyiben kijelentkezni szeretne, ezt a funkciót használja (a böngésző bezárása nem jelent
feltétlen kijelentkezést az oldalról).

