
 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, 

 
Oт настоящата учебна 2021/2022 година в СУ “Димитър Полянов” дневникът е само 

електронен. Платформата, с която работи училището, се намира на адрес: www.shkolo.bg. 
 

Електронният дневник Ви дава възможност да получавате информация за оценките, 

отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време. Освен оценките в 

него може да се види и друга полезна информация- забележки и похвали на децата/ учениците, 

отсъствия, статистики, взетите теми за деня по отделните предмети, съобщения за родителски  

срещи и всякакви други мероприятия и т.н. Достъп до дневника могат да имат както учителите и 

родителите, така и учениците след направена регистрация. 

 
За да се регистрирате е необходимо: 

 
1. Да сте предоставили на класния ръководител коректна информация за Вашия телефонен 

номер и имейл. 

2. Отваряте сайта на Школо- www.shkolo.bg и избирате "Вход", който ще ви отведе на 

следващия екран 
 

http://www.shkolo.bg/
http://www.shkolo.bg/


3. Изберете "Регистрация" 
 

 

4. Въведете телефонен номер и натиснете "Напред". 

 
 



5. Въведете 6-цифрения код, който ще получите на телефона си като съобщение. След 

въвеждането му, отново изберете "Напред": 
 

6. В случай, че номерът ви е наличен в базата данни, ще видите този екран 
 



7. Въведете името си и изберете "Напред": 

 

 
8. Попълнете необходимата информация: 

 



9. Натиснете отново бутона "Напред". Ще имате опцията да заявите достъп и до друг 

ученик с бутон „ДА“ или „НЕ“. 

 
10. Готово! Екранът с Вашия профил ще изглежда по следният начин: 

 



АКО НОМЕРЪТ ВИ НЕ Е РАЗПОЗНАТ, ПРОДЪЛЖЕТЕ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ!!! 

 

1. Попълнете нужната информация и след това натиснете "Напред". Натискайки окото в 

полето за паролата, правите паролата видима само за Вас. 
 

 

2. Попълвате данните на ученика и избирате училище СУ „Димитър Полянов“- с. 

Трънак и  роля на родител: 
 



3. Посочете данните за ученика. Попълнете ги и отново изберете "Напред": 
 

4. Ще имате опцията да добавите и друг ученик: 

 

  



5. Изчаквате заявката Ви да бъде одобрена от класния ръководител или администратора. 

Ще имате възможност да прегледате регистрацията си и при нужда да извършите 

корекции. 

 

Когато Вашият акаунт бъде потвърден от училищния персонал, ще получите имейл. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Информацията за всички родители на ученици от I до XII клас и на децата от 

подготвителните групи вече е въведена и можете да се регистрирате  в платформата. 

 
Всички родители и ученици, които вече имат регистрация в shkolo.bg, могат да 

използват същия профил. Не е нужно да се регистрирате отново. 


