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Извиняване на отсъствия на ученик в еДневника на ОУ „Любен Каравелов“ 

Следвайте следните 5 стъпките: ( ①②③④⑤ ) 

① Влезте в профила си и от началния екран изберете Профил на ученик 

 

② От списъка изберете вашия клас, този на който сте класен ръководител. ( тук е избран 7 б) 

 

③ Изберете ученик на който ще извинявате отсъствия. ( тук е избран Георги) 

 

Ще видите информация за избрания ученик. 
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④   От списъка избере Извиняване на отсъствия. Задайте начална и крайна дата като ги 

изберете от календара.  ( тук са избрани 27.09.2019   30.09.2019, по-долу тези дати са оцветени 

в червено, защото на тях ученикът имма отсъсътвия). 

 

 

Когато се появи списък подобен на долния – уверете се, че всичко е наред, че сте задали 

правилния период. 
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⑤  Щракнете въру знак V за да потвърдите или Х за да се откажете. 

 

Това е. За избрания от вас период на ученика ще бъдат извинени отсъствията за целите дни. 

 

ВНИМАНИЕ!   Ако за даден ден искате на ученика да извините част от отсъствията има друга 

процедура. Извинение на отсъствията по часове. 

Възможна е следната ситуация. Ученик е бил на мероприятие извън училището първите три 

часа от деня, събитието  е било организирано от училище. Останалите ученици от класа са били 

в час и на този ученик за първите три часа е нанесено отсъствие. След третия час ученикът е 

трябвало да се върне в училище и да се включи в учебните часове на класа, но не го е 

направил, отишъл си е в къщи. Останалите часове за ученика остават неизвинени. 

За извиняване на отсъсътвия по часове следвайте стъпките: 

[1] Изпълнили сте  стъпки ①,② и ③ от дадените по горе. Достигнали сте до Текущи данни. 

 

[2] Отворете всички събития чрез  бутона  

[3] Превъртете надолу и намерете денят, в който ученикът е итсъствал. Чрез бутона  

открийте отсъствията за деня. 
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Неизвинените отсъствия за този ден са в червено.  

[4] Щракнете върху  

 

 

[5] Активирайте По уважителни причини и щракнете върху бутона V. 

 

 


