
 

 ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА 

ГР. С, УЛ.” ПЕРУЩИЦА”№10, ТЕЛ:0885889392 

 е-mail:obcrd@abv.bg 

 

 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 99/ 29.09.2016 г.  

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО , във връзка с изискванията на Приложение № 

2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищно образование 

 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
Следната организация и ред за водене и съхранение на Дневник на група: 

 

1. Длъжностни лица, които изготвят/ водят документа: 

Учителите на групи в ОбЦРД. 

2. Формат за водене и съхраняване на документа – електронен/ хартиен. 

3. Предназначение на документа – информация за образователната дейност в 

една група за една учебна година. 

4. Номенклатурен номер/ електронен раздел (ЕР) – 3-63/ЕР. 

5. Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити: 

 общи сведения за децата в групата;  

 сведения на общия брой на отсъствията на децата/учениците от групата;  

 годишна програма 

 седмично разписание на дейностите;   

6. Място на съхранение на документа до приключването му- 

в учителската стая в ОбЦРД 

7. Срок за съхранение в институцията: 5 години. 

8. При воденето на документа учителите  се задължават да спазват 

изискванията на Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 

03.06.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищно образование и указанието за водене на 

формата. 

9. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се 

разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят, и директорът 

подписват края на всяка страница и се полага печатът на институцията. 

Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват. 

 



Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице срещу 

подпис за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

                                        Директор:  

                                                                                        Ст. Димитрова 

                               

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1. Ст. Димитрова Директор  

2. В.Драгиева Старши учител ИТ  

3. В. Данкова-Чорлева Старши учител музика  

4. Кр.Маринашка Старши учител танцово 

изкуство 

 

5. Л. Буров Старши учител музика  

 

 

 

 

 

 
 


