
СЪЗДАВАНЕ НА СЕДМИЧНО 
РАЗПИСАНИЕ



За да можете да създадете седмично разписание, 
трябва да имате достъп до модул “Администрация” 

или да сте администратор, зам.-директор, 
директор или учител на групата. 



Отивате на менюто вляво и намирате модул 
“Администрация”.



Кликнете върху него и от падащото меню изберете 
“Седмично разписание”.



Когато кликнете върху него, ще ви се зареди списък с 
всички вече добавени седмични разписания. 

За да добавите ново, отидете в горния десен ъгъл и 
натиснете на лилавия бутон “Добави разписание”.



След като кликнете върху бутона, ще ви се зареди 
празна бланка, в която да попълните нужната 

информация за учебните направления. 



За да започнете да попълвате бланката, първо 
трябва да изберете групата, за която се отнася 
седмичното разписание. В полето “Група” от 

падащото меню избирате групата. 



От меню “Програма” следва да селектирате 
поредност на програмата. Като основна програма, 

можете да зададете ”Програма А”, а след това 
напред във времето, ако се налага да добавяте за 
определен период ново седмично разписание, то 

следва да изберете следваща поредност на 
програма, пример: “Програма Б”, за да се 

отличават една от друга програмите. Следваща 
програма бихте използвали, в случай че в 

определена седмица имате разместени часове.





След като сте селектирали програма от падащото 
меню “Седмици”, може да селектирате за кои 

седмици да се отнася тази програма. Можете да 
селектирате всички седмици или само определени. 



Когато сте избрали седмици, отивате по-надолу в 
бланката и ще видите всички дни от седмицата 

както и часовете. 



Срещу всеки час и всеки ден от седмицата има поле 
“Предмет”. От него може да селектирате един 

предмет или няколко чрез директно изписване на 
името на предмета или чрез скрол в падащото меню.



След като сте попълнили всички полета в 
седмичното разписание по ден и час, отивате най-
отдолу на бланката в десния ъгъл и натискате на 

зеления бутон “Запиши”.



Чудесно! Вие добавихте ново седмично 
разписание. Ако желаете да се върнете обратно в 

списъка с останалите седмични разписания, 
отидете в горния ляв ъгъл и натиснете на текста 

“Седмично разписание”.
Чудесно! Вие се върнахте в списъка с всички 

седмични разписания. 

Благодарим ви за вниманието!
Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 

следните телефони:

+359 894 364 550
+359 893 967 777


