
Kedves Szülők, 

 

Az Edupage újabb frissítésével szeretném Önöket megismertetni. Szülői kontóról van szó, mely 

a szülők mailcímét felhasználva ad bejutást a szülőnek saját gyermeke Edupage adataihoz.  

Eddig a diákkonót használtuk. Az is továbbra élni fog, a már megszokott módon. Azt a tanulók 

használhatják. De hogy a szülő ellenőrizni tudja gyermekét, hogy az egyes kérdőívekben 

a szülő töltse ki a hivatalos adatokat, hogy a jegyeket ténylegesen a szülő írja alá, erre 

szolgál a szülői kontó. 

Minden szülőnek, aki megadta iskolánk számára a mailcímét az Edupage által mailt küldök. Ennek 

segítségével lehet először jelszavat alkotni, majd ennek az új jelszónak a segítségével bejelentkezni 

a szülői kontóba – akár számítógépen, akár mobilon keresztül. (akinek változott a mailcíme, vagy 

segítségre szorul jelezzen: katuskabitterova@gmail.com) 

 

Akár számítógépen, akár az Edupage applikáción keresztül működni fog. 

 

Számítógépen bejelentkezve a felső jobb sarokban lehet látni, hogy szülői kontóról van szó: :  

 

Edupagen keresztül pedig az újabb felhasználó ikonra/ Pridať používateľa kell betenni az új 

felhasználót – vagyis magát a szülőt. Ha ez sikerült, akkor valami hasonlót fognak látni. A képen 

bejelöltem, hogy a kis ikonok mutatják majd, hogy diák, vagy szülői kontóról jelentkeznek be. 

Szülői kontó jele 
Tanulói kontó jele 
Tanári kontó jele 



Akinek több gyermeke van, annak: itt a köv. képen láthatóan kell megjelenjenek az 

egyes  gyermekek. 

 

 

„EduPage ponúka možnosť samostatného konta pre otca, mamu a žiaka. Rodičovské 

konto umožňuje aj také funkcie, ktoré nie sú dostupné zo žiackeho konta. Rodičia z 

rodičovského konta môžu elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať 

známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi, odhlasovať deťom stravu v jedálni, uhrádzať 

školské poplatky, ...“ 

További információkat a következő linkre kattintva olvashatnak: 

https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39&lang_id=2 

 

 Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi? 

 Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo 

 Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage? 

 Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi? 

 Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage? 

 Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa? 

 Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie? 

 

https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39&lang_id=2
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u1029
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1123
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e3088
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e2809
https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u979

