
POK rendszer átalakítása 

Eddigi rendszerben meglévő funkciók, melyek nem változnak: 

- Felhasználókat az adminisztrátorok rögzítik 

- Felhasználó név és a  kezdeti  jelszó ugyan az, amit meg kell  változtatni 

- Felhasználók a kezdeti jelszó megvál toztatása nélkül  nem használhatják a  rendszert 

- Adminisztrátorok határozzák meg a  munkanapokat, intézményre globálisan és ha  

szükséges egyedileg személyre szabottan 

- Adminisztrátorok rögzítik a felhasználókhoz tartozó órakereteket és kedvezményeket 

- Adminisztrátor tudja alaphelyzetbe állítani  a felhasználó jelszavát 

- Ha az adminisztrátor bármilyen napra  módosítja  a  beírást, akkor az a  tanárnál csak 

megjelenik, de nem módos íthatja 

- Több intézményes működés fel tétel! 

 

Változások a rendszerben 

- Órák típusa résznél az órák típusánál a következőket kell megkülönböztetni (ezek a számolás 

miatt kellenek): 

o Megtartott 

o Helyettesítés 

o Kijelölt túlóra 

o Óracsere 

o Tanórán kívüli tevékenység 

- Plusz beviteli részek, melyeket az adminisztrátorok rögzítenek: 

o Osztályok nevei (pl.: 12/2; 12A; stb.) 

o Tantárgyak (pl.: matek, fizika, stb.) 

- Új menüpont helyettesítés, a baloldalra, melyben az adott tanár beírhatja, hogy kit 

helyettesít (lásd helyettesítési napló, minta mellékelve). A helyettesítés beírását a 

helyettesítő tanár végzi, megadja, hogy kit (ez a felhasználók közüli választást jelenti teljes 

név alapján), melyik napon (naptárból), hányadik órában (szám mező), milyen tantárgyat ( az 

adminok által rögzített választékból) 

- A helyettesítésnél lehet olyan, hogy mondjuk valaki magyar óra helyett informatikát tart, azaz 

fel kell ajánlani, hogy normál helyettesítést, mint az előző menüpontban, vagy Óracserés 

helyettesítést. Második esetben melyik órát milyennel helyettesítette a tanár. 

- Akit helyettesítenek, annak az adott napra meg kell jelenjen, hogy ki, mit helyettesít melyik 

osztályban melyik órában, azaz látnia kell, amikor az óráját beviszi, de átírni csak admi és a 

bevivő tudja. 

- Új menüpont, Óracsere (mással). Ha két tanár cseréli az óráját, az is rögzíthető legyen, 

hasonló adattartalommal, mint a helyettesítés. 

- Új menüpont, Óracsere (saját magammal). Melyik órát, melyik osztályba melyik helyett hol 

tartom meg, ezt kell tudni rögzíteni. 

- Kimutatások résznél lekérdezi listák adott időpont között: 



o Adott tanár az intervallumba mikor kit helyettesített 

o Mellékelt nyomtatvány előállítása nyomtatható formában 

o Adott osztályban kik helyettesítettek 

o Egy adott tanár mikor és kit helyettesített 

o Egyéni kimutatásoknál személyenként legyűjteni a beírt adatokat, összegezni, hogy 

kinek mennyi megtartott órája, helyettesítése, kijelölt túlórása, tanórán kívüli 

tevékenysége volt. Az óracsere megtartott óra és túlóra is lehet, ezt tudnia kell a 

rendszernek kezelnie. Számolásnál összegezni kell, hogy Mennyi volt a túlóra 

összesen, a túlóra a kijelölt túlóra+helyettesítés összesen. (ez képezi az elszámolható 

túlórát). Minden kimutatás pdf-ben nyomtatható formában is lekérhető legyen. 

- Helyettesítésnél, aki rögzíti, azaz helyettesít, annál pozitív óraszámmal jelenjen meg, akit 

helyettesít ugyanezen sor ugyan annyi negatív óraszámmal jelenjen meg. 

- Ugyan ez a módszer legyen az óracserénél is. 

- Heti minták a helyettesítést nem befolyásolhatják, azaz a tanár, ha heti mintával tölti fel a 

hetet, akkor a helyettesítést nem írhatja felül és az óracserét se. A heti mintába nem 

rögzíthet óracserét se helyettesítést! 

- Ellenőrzés úgy történik, hogy meg van adva az adott pedagógus heti óraszáma, azt meg kell 

nézni, hogy adott hétre a megadott óraszám beírása megtörtént-e, ahol nem azokat a 

sorokat kell kidobni. 

- Órakeret menüben az órakeretek kinyomtathatóak legyenek 

- A helyettesített pedagógus meg tudja jelölni, ha olyan helyettesítést írtak be neki, ami nem 

valós, és azt az ellenőrző mintáknál külön bejelölve lehessen látni, és lekérni. 

- Adminisztrátor a mindnet tudjon módosítani, beírni, akár helyettesítést is, és az ő beírását 

senki se tudja felül bírálni. 

- Szakfeladatok menüpont a bontás miatt kell, azaz maradjon 

- Saját kimutatás az adminisztrátorok által lekért Egyéni kimutatással egyezik meg, de csak 

adott személyre 

- Időszakok beállítás maradjon, mint eddigi funkcióban 

- Táppénz menüpont maradjon, de ne kötődjön a beíráshoz! Azaz ha valaki táppénzen van ne 

csak táppénzt tudjon. A táppénz számolás szempontjából megtartottnak minősül! 

- A helyettesítési naplónál a helyettesítés okát is meg kell adni, azt adminok hozhassák létre és 

választék listából lehessen kiválasztani. 


