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ПРАВИЛА  

 

ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК НА ПАРАЛЕЛКА 
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Нормативно основание: Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование. 

 

1. Дневникът е официален документ. В началото на учебната година дневникът се прошнурова, 

оформят се началните му страници, подписва се от директора и се подпечатва с печата на 

училището. 

2. Дневникът се води от всеки учител, който преподава на паралелката. За всеки час се записва 

темата на проведения урок. 

3. В дневника се пише със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на 

фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при 

попълване на документите се коригират с червен химикал. При отстраняване на допусната 

грешка в длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една 

хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), 

фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се 

полага печатът на институцията. 

4. Отсъствията се отбелязват с номерата на учениците. Отсъствията по уважителни причини се 

заграждат с кръгче. Всяка седмица класният урежда отсъствията на учениците и ги нанася в 

графа „отсъствия за седмицата“. Сумирани с предишните отсъствия от предшестващата седмица, 

ги нанася в графа „Пренесени“ на следващата страница. Отсъствията се сумират ежеседмично, за 

срока и за годината. 

5. Резултатите от обучението се вписват от учителя, непосредствено след изпитването, в раздел 

,,Текущи оценки“, в графата за съответния месец. В края на учебната година учителят оформя 

годишна оценка, която вписва в графа „Годишна оценка“ и пренася в раздел „Годишен успех на 

учениците“. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, но не постигат държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка, към резултатите от образователната подготовка се вписват 

следните абревиатури – ПИ (постига изискванията), СС (справя се),СЗ (среща затруднения). 

6. След приключване на учебната година класният ръководител е длъжен напълно да оформи 

дневника и да го предаде на директора. 

7. Дневникът се съхранява в архива на училището най-малко 5 години след учебната година, за 

която е воден. 

 


