
Kezdőlap

  

Intézményvezető: Dr.Naár Zoltánné 

  

Telefonszáma: +36 30/7837779.

  

Intézmény címe: 3300 Eger.Iskola u. 3. 

  

Telefonszám: +36 36/412-149

  

E-mail: egriarany@gmail.com 

  

Fenntartó: Egri Tankerületi Központ

  

E-mail: eger@kk.gov.hu

  

Honlap: http://kk.gov.hu/eger
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Képviselő: Ballagó Zoltán igazgató

  

Telefonszáma: 30/626-6280

  

E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu

  
    

  

A KRÉTA e-Napló ,  elektronikus ellenőrzőn keresztül nyújt
információt a szülőknek. 

  

Az e-ellenőrzőhöz a https://klik031461001.e-kreta.hu 
weblapon keresztül férünk hozzá, ahol a KRÉTA rendszer
bejelentkezési felülete jelenik meg. A bejelentkezés során a
felhasználónév a tanuló OM azonosítója lesz, a jelszó pedig
a születési dátum ÉÉÉÉHHNN formátumban. Ezt a belépés
után meg lehet változtatni.

  

Az e-ellenőrző tartalmazza azokat a tanulmányi és

 2 / 7

mailto:zoltan.ballago@kk.gov.hu


Kezdőlap

mulasztási adatokat, amelyeket a pedagógus az e-naplóban
feltüntet. Lehetőség van az e-ellenőrzőben a szülő és tanár
közötti kommunikációra is.

  

  

Az e-ellenőrző mobiltelefonon a Play Áruházból letölthető
KRÉTA nevű alkalmazással is használható, amelyben
megkereshető az iskola és a kívánt tanuló, ugyanazokkal a
belépési adatokkal, mint a weblapon. Így a szülő bármikor,
bárhonnan láthatja a tanuló iskolai értesítőit, értékeléseit.

  

Az e-Ügyintézés lehetőségének elérése gondviselő/szülő
részére

  

1.    Tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek
gondviselői/szülői a KRÉTA ellenőrzőben érik el az
e-Ügyintézés modult.

  

Felhívom a figyelmét, hogy az e-Ügyintézés felülete csak
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böngészőprogramból megnyitott KRÉTA ellenőrzőből
érhető el, mobil applikációból nem. 

  

  
  

2.    Tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek (pl.: beiratkozó) gondviselői/szülői a 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
címen található e-Ügyintézési felület jobb felső sarkában lévő ”Bejelentkezés”-gombra kattintva
érhetik el a modult.

  

3.    Tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező tanulók (pl.: bizonyítványmásodlat-igényléshez)
a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ címen található e-Ügyintézési felület jobb felső sarkában
lévő ”Bejelentkezés”-gombra kattintva érhetik el a modult.
Az  ” Új ideiglenes felhasználó” funkciót kiválasztva hozhatnak létre ideiglenes belépési
jogosultságot. A regisztráció során meg kell adni a nevet (Családnév és Keresztnév(ek)),
e-mail-címet, a belépéshez választott felhasználónevet és a választott jelszavat (a jelszónak
min. 6 karaktert, legalább 1 db nagy betűt A-Z és legalább 1 db számjegyet 0-9 kell
tartalmaznia).

  

      

Az  ” Új ideiglenes felhasználó” funkciót kiválasztva
hozhatnak létre ideiglenes belépési jogosultságot. A
regisztráció során meg kell adni a nevet (Családnév és
Keresztnév(ek)), e-mail-címet, a belépéshez választott
felhasználónevet és a választott jelszavat (a jelszónak min.
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6 karaktert, legalább 1 db nagy betűt A-Z és legalább 1 db
számjegyet 0-9 kell tartalmaznia).

  

    
      

  

  

Iskolánk Bemutatása:

    
  

Szeretnénk bemutatni iskolánkat önöknek. 
Az iskola mindig a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű különleges megsegítésre
szoruló gyermekek iskolája volt, ma is az. 

Értékeink: a tolerancia és a gyermekszeretet, ami egész munkánkat áthatja. 
A pedagógusok remekül felkészült szakemberek, speciális végzettséggel is rendelkeznek. Jól
tudják tanítani, terápiázni, megsegíteni a hozzájuk került gyermekeket. Törekednek arra, hogy
életüket megszépítsék, és a szülőket támogatják életvezetési problémáikban. 

Az alsó tagozaton a Meixner - féle diszlexia prevenciós és reedukációs módszerrel tanítjuk a
gyermekeket. Így mindenki játékosan, könnyedén megtanul írni és olvasni. Kulcsfontosságú a
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képességfejlesztés, a biztos eligazodás az írott nyelv világában, felkészülés az egész életen át
tartó ismeretszerzésre. Fő érték a gyermekközpontú oktatás, a tanulók saját képességeihez
mért fejlődése, értékelése. Cselekedtető, aktív szemlélet hatja át az oktatást.

A matematika tanításánál figyelembe vesszük a tanulók eltérő fejlődési ütemét, ezért speciális
módszerekkel és eszközökkel fejlesztjük őket.

Egész napos oktatás keretében dolgozunk, kézműves szakkörökkel, néptáncoktatással,
számítástechnikai oktatással, idegen nyelv játékos tanításával, sportfoglalkozásokkal,
úszásoktatással segítjük a gyermekek harmonikus személyiséggé alakulását. 

Iskolánkban logopédus és fejlesztő pedagógus külön segítséget nyújt a
beszéd-rendellenességek megszüntetésében. Cél az alapkészségek maximális fejlesztése,
eszközszintű használata, melyet gyógypedagógusok segítenek. 

A tanulóink egészséges táplálkozását segítve iskolatejet biztosítunk számukra , ezenkívül
mindennap almát, körtét vagy gyümölcslevet kapnak az iskolagyümölcs- program keretében.

Iskolánkban jól működik a DÖK- mely sok ingyenes, színes programmal teszik vidámabbá a
hétköznapokat. 

A felső tagozaton a NAT műveltségterületeinek alapozása folyik. 

Célunk, hogy mindenkit felkészítsünk a továbbtanulásra.

Napközit biztosítunk 5-8. osztályig, ahol szakemberek segítenek felkészülni az órákra. Az
általános iskolából minden tanuló továbbtanul.

Iskolánkban szakiskola is működik a 9-10. osztály elvégzése után kerti munkás és
textiltermék-összeállító szakmákat sajátítanak el a tanulók. Tagja vagyunk az Egri Térségi
Integrált Szakképző Központnak, aminek keretében a legmodernebb taneszközökkel, a
szakmatanuláshoz szükséges gépekkel láttak el minket.

2011 szeptemberétől 36 fős kollégium szolgálja a nálunk tanuló gyermekek és fiatalok 
elhelyezését, olyan otthont biztosítva, ahol a középosztálybeli családok gyerekeihez hasonló
nevelést tudunk megvalósítani.

A gyermekek szeretnek hozzánk járni, a szülők meg vannak elégedve munkákkal.
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