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A márciusi adatok alapján 3134 intézmény használ 
KRÉTA Naplót napi szinten

2 897 382

6 623 823
6 946 474

12 767 182

2016/17  
II. félévben

2017/18 
I. félévben

2018/19  
I. félévben

2017/18 
II. félévben

Rögzített értékelések száma

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasónk!

Üdvözöljük, Ön az eKRÉTA Informatikai Zrt. legfrissebb híreit, aktualitásait 
tartalmazó hírlevelünket olvassa. Hírlevelünkben a KRÉTA Köznevelési 
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez kapcsolódó általános 
információkat és az elmúlt időszak fontosabb eseményeit gyűjtöttük 
egybe, valamint összefoglaljuk az aktualitásokat és a következő 
időszakban várható eseményeket.
Bízunk abban, hogy kiadványunk elnyeri érdeklődését, és a jövőben 
rendszeres olvasóként üdvözölhetjük Önt!

Hírleveleinket megtalálhatja a KRÉTA Tudásbázis oldalán is.

Tisztelettel: Dr. Szabó Balázs vezérigazgató

Hírlevelünk megjelenésekor 3561 intézmény használja a KRÉTA rendszert 
Magyarországon.

A KRÉTA rendszer működését több infrastruktúra biztosítja, ami napi több millió 
hálózati kérés kiszolgálására alkalmas. Az állami fenntartású intézmények a 
jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásait a rendszeren keresztül 
teljesítik.

A folyamatosan vezetett e-naplók nagyban hozzájárultak az első félév sikeres 
és zökkenőmentes zárásához a legtöbb intézményben. A rendszer hatékonyan 
támogatta és egyszerűsítette a félévi értékelések rögzítését, a szülők értesítést 
valamint a statisztikák határidőre történő elkészítését is. A fenntartók a félév 
alakulásának folyamatát a KRÉTA Központi moduljában elhelyezett riportok 
segítségével tudták ellenőrizni.

Klebelsberg Központ        2514

NSZFH        381

Agrárminisztérium        62

Egyéb        177
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Oktatás
2017. óta

622 helyszíni oktatás

Konferencia
2019. febr. 20. - ápr. 4.

14 helyszínen

Oktatásainkon már eddig is több 
ezer felhasználó vett részt, hogy 
megismerje a KRÉTA rendszer 
használatát. A funkciókon felül 
tippekkel, tanácsokkal és jó 
gyakorlatokkal is ellátjuk a 
résztvevőket.

Folyamatos fejlődés előtt állunk, 
ami oktatásaink bővítését és 
átalakulását is magával hozza.

A workshopot a KRÉTA YouTube 
oldalán lehet követni. Az online 
workshop egy élő videó közvetítés, 
melynek keretében körbejárjuk 
az év végével kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat és 
beállításokat, valamint az ezekkel 
kapcsolatosan felmerülő gyakori 
kérdéseket.  

A közvetítés eléréséhez szükséges 
hivatkozást a tudásbázis 
oldalunkon tesszük közzé. 

A Klebelsberg Központ az eKRÉTA 
Informatikai Zrt. munkatársaival 
közösen előadásokat tartottak 
az e-ügyintézés funkcióiról 
és gyakorlatban történő 
használatáról, továbbá az általános 
iskolai beiratkozással kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról.

Bemutatásra kerültek a KRÉTA 
mobil alkalmazások és a  
KRÉTA Poszeidon iktató 
rendszermodulja is. 

Az e-learning tananyagok a tanulás 
szabadságát biztosítják. Ezzel a 
megoldással Ön oszthatja be mikor 
és milyen ütemben foglalkozik 
ismereteinek bővítésével. 

Válasszon a jelenleg elérhető 
képzéseink közül. Látogassa meg 
weboldalunkat vagy a KRÉTA 
e-Learning felületét!

Az új felhasználóinknak továbbra 
is folyamatosan szervezzük 
az oktatásokat kihelyezett 
helyszínekre.

KRÉTA Online Workshop 2. adás 
2019. május 30. 16:00 óra. 
Csatlakozzon és találkozzunk a 
YouTube oldalán.

A KRÉTA e-learning egy, az 
Oktatási Hivatal által akkreditált 
tanártovábbképzési elektronikus 
tananyagot is tartalmaz.

A Klebelsberg Központ által 
szervezett KRÉTA konferencia 
sorozat közel 4000 fő 
részvételével.

HÍREK / INFORMÁCIÓK

2. Online workshop
2019. május 30.

https://tudasbazis.ekreta.hu

e-learning
https://ekreta.hu/elearning/
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e-ÜGYINTÉZÉS

A KRÉTA rendszer e-Ügyintézési moduljának használatával az 
elektronikus napló felhasználói (pedagógusok, gondviselők, 
intézményvezetők) online kezdeményezhetik és intézhetik a 
közneveléshez kapcsolódó ügyeiket.

Az eljárások menetéről és a folyamatban lévő ügyek állapotáról 
a felhasználók azonnali visszajelzéssel tájékozódhatnak, illetve 
létrejöttük pillanatától elérhetik elektronikusan az ügyintézéshez 
kapcsolódó dokumentumokat.

Projektnyilvántartó 
modul bekapcsolása

Terv: Távollétek, 
szabadságok 

igénylése, 
jóváhagyása, 

rögzítése

Diákolimpián 
résztvevő tanulók 

nevezési és 
eredmény adatainak 

lekérdezése 

Szabad 
álláshelyek rögzítése:

Több, mint 2000
álláshely került 

rögzítésre

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes 
rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. 

A Központi Rendszer - az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások 
és egyéb információk alapján - statisztikákat jelenít meg, amelyek 
több esetben diagramokkal és részletes bontással segítik a fenntartói 
munkát. 

A Központi Rendszer működése akkor hatékony, ha az intézményi 
hálózat teljes mértékben használja a KRÉTA rendszer minden modulját, 
beleértve az elektronikus naplót is, hiszen így az itt megjelenő adatok 
minden esetben frissek és relevánsak lesznek.

KÖZPONTI RENDSZER 

Beiratkozás 
általános iskolába

Tanulói mulasztás 
igazolása

Osztály vagy 
tanórai csoport 
változtatási kérelem
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KRÉTA - ESL RENDSZERMODUL

Az Európa 2020 stratégia az Európai Uniónak az 
aktuális évtizedre elfogadott foglalkoztatási és 
növekedési stratégiája, melynek egyik fő oktatási 
célkitűzése a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá 
való csökkentése. 

A Tanuló Monitoring rendszermodul célja, hogy azon 
keresztül lehetővé váljon a korai iskolaelhagyást 
(Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer 
kialakítása. 

A KRÉTA-ESL rendszermodul a tanulók tanulmányi 
eredményei, mulasztási adatai segítségével határozza 
meg a tanulók ESL veszélyeztetettségének értékeit. A 
rendszer 12 indikátor alapján határozza meg  a tanuló 
ESL veszélyeztetettségének értékét. 

Veszélyeztetett és figyelemmel kísérendő tanulók meghatározása

Az osztályfőnökök és az intézményvezetők folyamatosan nyomon követhetik a 
lemorzsolódással veszélyeztetett illetve a lemorzsolódás szempontjából figyelemmel 
kísérendő tanulókat.

Osztály- és intézményi ESL indikátorok

A program megjeleníti a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett osztályokat, 
tanulmányi és mulasztási adataikat.
A KRÉTA-ESL rendszermodulban lehetőség van az ESL indikátorok intézményi szintű 
áttekintésére, továbbá iskolai szinten beállíthatók az egyes paraméterek riasztási szintjei is.


