ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че училището работи с електронен дневник, разположен в уеб- базираната
платформа „Админплюс“, продукт на фирма „Админ Софт Плюс“ ООД.
Модул „Училищен дневник“ съдържа информация за оценки, отсъствия и преподаван
материал, предназначени за ползване от учители, ученици и родители и училищна
администрация.
На родителските срещи на родителите ще бъде даден код за достъп до уеб- базираната
платформа „Админплюс“. С получения код ще могат да направят регистрация и да влизат в
модул „Електронен дневник“.
Приканваме родителите да се присъединят към уеб – базираната платформа на АдминПлюс и
модулите „Комуникация“ и „Електронен дневник“, като следват следните стъпки:

РЕГИСТРАЦИЯ
След въвеждане на адреса на електронната платформа:
https://adminplus.bg, ще ви се зареди началната страница на
електронния дневник

Влезте в уебстраницата за вход като натиснете бутона : ВХОД:

Следва да се регистрирате в електронната платформа като
натиснете бутона : Регистрация (ограден в червено на изображението)

Ще ви се отфори прозорец за регистрация, в който трябва да
въведете:
- кода, който сте получили от класния ръководител;
- е-поща (електронна поща) - ваша валидна електронна поща,
която имате или ако нямате такава трябва да си създадете, на нея
ще получавате известия от електронния дневник;
- парола(ваша парола, вие си я измисляте), най-добре паролата да
съдържа минимум 8 знака, латински букви малки и големи и
числа.

След успешно направена регистрация, може да влизате в
електронния
дневник,
като
заредите
страницата
https://adminplus.bg и влезнете в началната страница през ВХОД,
в отворилият се прозорец въвеждате вашата електронна поща и
парола с която се регистрирахте преди това и натискате ВХОД:

Ако имате две, три или повече деца които учат в нашето училище,
може да въведете всички с един имейл(електронна поща) и
парола, това става по следния начин. Регистрирате се с код на
едно от децата по начина описан по горе. След това влизате в
електронни дневник и кликате върху черния триъгълник - 1 до
иконката-човече в горния десен ъгъл и в падащото меню да
избирате Моят профил - 2:

В новозаредилата се страница щракаме върху зеления бутон с бял
плюс – Добави код:

Появява се прозовец в който въвеждате кода на другото дете:

Вече имате въведени и двете деца с един профил. За да виждате
информацията за всяко от тях или за да добавите друго дете,
трябва да влизате кликате отново върху черния триъгълник - 1 до
иконката-човече в горния десен ъгъл и в падащото меню да
избирате Моят профил – 2. На страницата ще се визуализират
бутони с имената на децата ви, с щракане върху тях избирате на
кое дете в дневника да влезете.

!!! Можете да изтеглите и мобилното приложение „Админ плюс“ от Google
Play на телефон или таблет. Инсталирате приложението „Админ плюс“ на
таблета или телефона и с получения код на родителската среща се
регистрирате.

Всички данни в ИС АдминПро и платформата АдминПлюс се съхраняват в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни
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