
Szülői segédlet  

 

Az elektronikus ellenőrzőbe az alábbiak szerint léphetünk be: 

 

• A böngésző címsorába beírjuk: https://madocsa.mozanaplo.hu/ 

• vagy az iskola honlapjának (http://iskola.madocsaref.hu) kezdő oldalán a MOZANAPLÓ 

gombra kattintunk 

 

 
 

• A megnyíló felületen a Felhasználónév(azonosító) és a Jelszó beírása után, melyet az 

osztályfőnöktől kaptunk, a BEJELENTKEZÉSre kattintsunk! 

 

  

• Ezt követően a felső menüsor és az alatta nyíló almenük segítségével navigálhatunk az 

ellenőrzőben. (Ezt javasoljuk próbálgatni és alaposan megismerni.) 

 

Jelszó megváltoztatása 

 

Fontos lehet az első belépés után az osztályfőnöktől kapott jelszót egy saját magunk által megadottra 

cserélni. Ezt a következőképpen tehetjük: 

 



• Belépés után a jobb felső sarokban látja a szülő a saját nevét. Erre kattintva megnyílik egy ablak. 

 

 
 

• Ezen az ablakon a JELSZÓ MÓDOSÍTÁSra kattintva, más webhelyekhez hasonló módon 

adjuk meg először „Régi jelszó”-ként azt, amit az osztályfőnöktől kaptunk, majd az „Új jelszó”-

t kétszer beírva kattintsunk a MÓDOSÍTAS-ra. Ezzel a jelszóváltoztatást el is végeztük, 

legközelebb a Felhasználónév alá Jelszóként már ezt kell beírni.  

 

Hasznos információk  

E-mailes értesítő beállítása  

A jobb felső sarokban kis boríték ikonra kattintva előugrik az ÜZENETEK ablak. 

 

 

A megnyílt ablakban újra a jobb felső ikonra kattintva – ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA – a felugró 

ablakban állítsuk be, milyen eseményekről, milyen módon szeretnénk értesítést kapni.  

Javaslat: Célszerű minden eseményt Email és üzenet-re állítani, így nem csak akkor szembesülünk a 

változásokkal, ha a Mozanaplóba belépünk, hanem e-mailben is értesít a rendszer a gyermekünkkel 



kapcsolatos eseményekről. Ennek érdekében FONTOS: a menü alján HASZNÁLATBAN LÉVŐ e-

mail címet adjunk meg, majd kattintsunk a MENTÉS gombra. 

Az elektronikus ellenőrzőben gyermekeink minden iskolai tevékenységéről tájékozódhatunk (pl. napi 

órarendje, hiányzásai, éremjegyei, dicséretei, adatai, tanáraitól érkezett üzenetek, értesítések, stb). 

Célszerű mindig – míg az elektronikus ellenőrzőben dolgozunk – az oldal saját menürendszerében 

navigálnunk és nem a böngésző megszokott vissza nyilával lépegetni.  

Az ellenőrző legtöbb felületén elég csak az egyes ikonok fölé húzni az egeret, és máris kiírja nekünk, 

hogy az adott kattintással milyen információhoz jutunk.  


