
 
 

“Landau School”portalının istifadə qaydaları                 

                            



 

 
 

Portala daxil olmaq üçün , “Username or Email” sahəsinə login-i, password yazılan sahəyə isə şifrə yazmaq 
lazımdır. 



 

 
Açılan pəncərədə sizə aid olan portal profilini görəcəksiniz. 



 
News – Burada yeniliklər və xəbərlər haqqında məlumat ala bilərsiniz. 



 
Mailbox – Burada sizə gələn elektron məktubları oxuya, cavab verə, yeni məktub tərtib edə bilərsiniz. 

 



.  

                                                                           

Mailbox-a daxil olduqda aşağıdakı kimi pəncərə ekrana gələcək. Burada yeni məktub tərtib etmək üçün sağ aşağı 
küncdəki “qələm” işarəsini sıxmaq lazımdır. 

 



 
 

Burada açılan pəncərədə To: adlı sahəyə məktub ünvanlamaq istədiyiniz müəllim(ə)nin adını, subject: yazılan 
sahəyə yazılacaq məktubun başlıq hissəsini, message: yazılan hissəyə isə mətni yazıb, Send düyməsini sıxmaqla 
göndərə bilərsiniz. 



 

 
 

Events – Burada Landau məktəbində olacaq tədbirlərdən xəbər tuta bilərsiniz. 

 



 

 

 
 



Homework – Bu bölmə şagird(lər)in ev tapşırıqlarına baxması üçün hazırlanıb. Əgər sizin iki və daha artıq 
övladınız Landau Məktəbinin şagirdidirsə, burada hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzarət edə bilər, ev tapşırıqları 

haqqında məlumat ala bilərsiniz. 

 
Homework – Düyməni sıxdıqdan sonra şəkildəki kimi pəncərə açılacaq. Burada verilmiş ev tapşırıqlarını görə və 

yükləyə bilərsiniz. 



  
Attendance – Burada şagird(lər)in dərsə davamiyyətinə nəzarət edə bilər, iştirak etmədiyi dərslərin sayını, eyni 

zamanda dərsi tərk etmə səbəblərini görə bilərsiniz. 

Attendance düyməsini sıxdıqdan sonra aşağıdakı şəkildə göstərilən pəncərə açılacaq. 



 
Buradan da göründüyü kimi iki seçim irəli sürülür: Subject wise və Day wise.                     



 
Subject wise – Fənn üzrə davamiyyət, Day wise – gündəlik dərs davamiyyəti. 



 
                       Students – Bu bölmədə şagird(lər)in şəxsi hesabına və məlumatlarına baxa bilərsiniz. 



 
Students bölməsinə daxil olduqda şagirdin adı seçilir (2 şagird olarsa) və onun haqqında olan ümumi məlumatlar 

ekranda əks olunur. 



 
Exams – Burada şagird(lər)in imtahan nəticələrinə nəzarət edə bilərsiniz. Exam işarəsini sıxdıqda aşağıdakı kimi 

pəncərə açılır: 



 
Burada şagirdin ümumilikdə neçə imtahanda iştirak etdiyini, imtahanlarda hansı nəticələr göstərdiyini görmək 

mümkündür. 



 
Logs – Bu bölmədə valideynlər müəllimlərin şagird(lər) haqqında qeyd etdiyi şərhləri oxuya bilərlər. Şərhlər 

müsbət və mənfi olmaqla iki yerə bölünür. Bura daxil olduqda aşağıdakı kimi pəncərə açılır: 



 

Buradan müəllim(ə)lərin yazdığı şərhləri oxuya bilər, şagirdin dərsdə və sınaqlarda necə iştirak etdiyindən xəbər 
tuta bilərsiniz. 



 
Timetable – Bu bölmədə şagird(lər)in dərs cədvəli (dərsin başlama və bitmə vaxtı) qeyd edilib. Bura daxil olduqda 

aşağıdakı kimi pəncərə ekrana gələcək:  



 
Burada dərslərin hansı gündə keçirildiyini, başlama və bitmə vaxtlarını görə bilərsiniz. 



 
 

                                     Courses – Burada şagird(lər)in təhsil aldığı sinifin adı qeyd edilib. 

 



                                               - əsas səhifəyə qayıtmaq 

 



 
Settings - Burada istifadəçi adını və şifrəni, dili dəyişmək, Landau məktəbinin rəsmi veb saytına daxil olmaq, 

bizimlə əlaqə saxlamaq, sistemdən çıxmaq mümkündür. 


