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Miről lesz szó?

▪ Új modulok bevezetése
➢ESL
➢LEP
➢E-ügyinézés új funkciói

▪ Elsős beiskolázás menete és a tavalyi év tapasztalatai

▪ Poszeidon

▪ Gyakori hibák

▪ Új fejlesztések



ESL MODUL



ESL modul

Tanuló Monitoring rendszermodul 

Célja, a korai iskolaelhagyást csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítása

Folyamatosan nyomon követhetővé teszi a változásokat az osztályfőnökök, az 

intézményvezetők, az intézményfenntartó, illetve a szakképzési centrumok felelős 

munkatársai számára

▪ KRÉTA ESL modul célkitűzése
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Tanulói ESL indikátorok

Tanulói ESL indikátorok

A KRÉTA ESL rendszer a tanulók tanulmányi 

eredményei, mulasztási adatai segítségével 

határozza meg a tanulók ESL 

veszélyeztetettségének értékeit. 

A legfontosabb indikátorok:

Bukások száma

Tanulmányi átlag

Igazolatlan mulasztások

Összes mulasztás



Veszélyeztetett és figyelemmel 
kísérendő tanulók 

meghatározása

A KRÉTA ESL rendszer segítségével az

osztályfőnökök és az intézményvezetők

folyamatosan nyomon követhetik a

lemorzsolódással veszélyeztetett, ill. a

lemorzsolódás szempontjából

figyelemmel kísérendő tanulókat.

Veszélyeztetett tanulók



FONTOS
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Nem egy új adminisztrációs teher

Nem minősít, nem rangsorol

ESL veszélyeztetettség szempontjából vizsgál 

A prevenciót segíti

Vizuálisan információt közöl

Nem intézményi monitoring



LEP MODUL



LEP

▪ 2019 novemberében indult el

▪ Az ország minden általános iskolájában bevezetésre került

▪ A nem állami intézmények számára, akik nem használták előzőleg a KRÉTA naplót, új 
felület került kialakításra, melyben kizárólag a program adminisztrációja történik

▪ A KRÉTÁ-t használó intézmény számára a naplóból elérhető

▪ 2020 január közepe óta minden adminisztráció a KRÉTA felületen történik 
(jelentkezés, program utáni adminisztráció)

▪ Nyilatkozatok fontossága (tanuló esetében)



A LEP modulban elérhető szerepkörök, jogosultsági 
szintek

▪ Adminisztrátor jogú felhasználó
▪ Látja az intézményhez rendelt összes előadást

▪ Bármely osztályt tudja jelentkeztetni az előadásokra

▪ Lemondhat jelentkezést

▪ Lázár Ervin Program jogú felhasználó
▪ Látja az intézményhez rendelt összes előadást

▪ Bármely osztályt tudja jelentkeztetni az előadásokra

▪ Lemondhat jelentkezést

▪ Osztályfőnök, illetve -helyettes
▪ Látja az osztályának évfolyamához rendelt előadásokat

▪ Jelentkeztetheti az osztályába járó diákokat az elérhető előadásokra

▪ Lemondhat jelentkezést, osztályon belül



Jogosultság beállítása









E-ÜGYINTÉZÉS



Ügyintézési alapfolyamat, szerepkörök

Szerepkörök
• Szülő / törvényes képviselő

• Intézményi alkalmazott

• eÜgyintéző

• Osztályfőnök

• Előzetes regisztrációval rendelkező

felhasználó

• Adminisztrátor

Ügyintéző hozzárendelése
• Ügytípus függő automatikus kiosztás

• Magamhoz veszem

• Kiosztom

Folyamat



E-ügyintézés új funkciói

Kommunikáció

• Üzenetkezelés

• Kiránduláson részvétel szülői engedélyezése

• Iskolai eseményen részvétel szülői engedélyezése

• Adatbekérők (készítése, kitöltése)

• Terembérlet



ELSŐS BEISKOLÁZÁS



Előkészítés

• Beiratkozás módjai:

✓ A korábbi hagyományoknak megfelelően;
✓ Előzetes online jelentkezéssel ismét kiegészítve.

• Előzetes feladatok:

✓ Járási kormányhivataloktól kapott körzetes lista importálása;
✓ A beiratkozás időpontjának meghatározása

Beiskolázás időpontja:  2020. április 23-24.



Importálás



Előkészítés

• Beiratkozás felülete



Előkészítés

• Tankerületi Központ : engedélyezett osztályszám és osztálylétszám megadása



Online jelentkezés

• e-Ügyintézés felülete

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

✓ Ha a szülőnek már van KRÉTA hozzáférése az adott iskolánál;
✓ Külső személyként történő jelentkezés. 

• Bejelentkezés



Beiratkozás

• Időpont:  2020. április 23 – 24.

• Dokumentumok eredeti aláírással történő bemutatása

• Online jelentkezés elfogadott legkésőbbi időpontja: 

2020. április 24. 12:00 óra

Személyes megjelenés kötelező!

• Intézmény feladata: 

✓ az online módon feltöltött adatok ellenőrzése, 
szükség szerint módosítása,

✓ hagyományos módon történő jelentkezésnél az adatok felvitele.



Döntések

• Egyeztetés Tankerületi Központ szintjén (szükség esetén TK-k között).

• Döntés megtörténik.

• KRÉTA rendszerben a megfelelő csoportba sorolás

„Nem jelent meg” státuszról -> valamely státuszra átállítani

✓ Határozatok generálása 

✓ KIR szinkron
KIR rendszerbe a felvett gyermekek adatainak átküldése – KRÉTA rendszerből

• Két nyomógomb:



FONTOS

▪ Megváltozott a beiskolázás menete, minden tanuló tanköteles, kivétel akinek papírja 
van (nevelési tanácsadó, szakértői bizottság vagy oktatási hivatal)

▪ A beiskolázás napján csak akkor mehet el a szülő, ha a gyermek minden adata 
felkerült a rendszerbe

▪ A határozatok generálása után lehetséges csak a KIR szinkron egy kattintással



POSZEIDON



FUNKCIÓK

A rendszer felhasználói

dokumentumcsoportonként

továbbá jogosultságok,

szerepkörök alapján egy

„Iktatás” jelölő négyzet

bepipálásával egyszerűen

tudnak iktatást végrehajtani.

A KRÉTA rendszerben nem

kezelt, de az intézmény

működéséhez szükséges

egyéb dokumentumokat

egyszerű módon iktatni és

visszakeresni is tudják a

Poszeidon modulban.

Az e-Ügyintézés modulban
keletkezett iratok (kérelmek,
határozatok, döntések stb.)
automatikus iktatása is
ebben a rendszerben zajlik a
háttérben, felhasználói
beavatkozás nélkül.



ÖSSZEFÜGGÉS

Tárolás, megőrzés, 
selejtezés, kezelés

Tanügyi 
dokumentumok

Egyéb iratok

BÁI,TMGI,O
TCSK, 
ÁIK,TKST, 
…



ALAPFOGALMAK

IRAT

ÜGYIRAT

Alszám: az ügyirathoz kapcsolódó további iratok, növekedő,

sorfolytonos számsorozat.

IRAT: Valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során

keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő

rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron,

mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más

adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép,

mozgókép vagy bármely más formában lévő információ, illetve

ezek kombinációja.

Főszám: egy ügyirat egyetlen ügy összes iratát tartalmazza.

ÜGYIRAT: Egy ügyben keletkezett valamennyi irat.

Az iktatási szám felépítése: [iktatókönyv] / [főszám] - [alszám] / [év]

IRAT



KRÉTA VIDEÓTÁR

A KRÉTÁ-ban való iktatást és
a leiktatott dokumentumok
visszakeresését videón is
bemutatjuk.

A videó az alábbi linken
elérhető:

TÁMOGATÁS

KRÉTA Videótár

https://www.youtube.com/channel/UCstK-RtC5GhboGmqJNZdDUA/search?query=Poszeidon


GYAKORI HIBÁK



Speciális alkalmazottak felvétele, jelölése

[BTA 1]

[KGK 1]

[HO 1]

[KA 1]



Vezetők óraszáma

Vezetők részére az Nkt. 5. melléklete alapján kell beállítsák 
a kötelező óraszámokat



Új kollégák munkaköre, pedagógus fokozata, 
végzettsége



Jogviszony

Adatok helytelen beállítása



Jogviszony

Adatok helytelen beállítása



Jogviszony (lejárt)



TÁVOZÓ KOLLÉGÁK, TANULÓK 
ADMINISZTRÁCIÓJA

▪ NINCS TÖRLÉS – nincs átalakítás – papír napló hasonlat

▪ Egész évben marad 0 órával, ugyanez igaz a nyugdíjba menő kollégákra is – addig 
marad a Krétában, amíg állományba van.

▪ Következő évben fog eltűnni az átforgatásnál

▪ A tanuló jogviszonya lezárásra kerül, de törölni nem töröljük



TTF ellenőrzése

Tantárgyfelosztás fenntartói ellenőrzése



TTF ellenőrzése



ÚJ FEJLESZTÉS



Új fejlesztés

▪ Applikációk újragondolása

✓Végleg külön fog válni a tanulói és gondviselői applikáció



HTTPS://TUDASBAZIS.EKRETA.HU/

https://tudasbazis.ekreta.hu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


