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Политика за приемливо използване на 

интернет и ИКТ в  ОУ „Хр. Ботев“ 
                                                 /педагогически персонал/ 
 
 
 
Декларация за приемлива употреба 
 
Компютърната система е собственост на училището. „Компютърната система“        
означава всички компютри и свързаното с тях оборудване, принадлежащи на          
училището, независимо дали са част от интегрираната мрежа на училището или са            
самостоятелни, или са изнесени извън обекта. 
 
Професионалното използване на компютърната система се характеризира с дейности,         
които осигуряват на децата подходящ учебен опит и позволявате на педагозите да            
подобрят собственото си професионално развитие.  
Училището признава, че технологии като Интернет и електронна поща ще имат силен            
ефект върху образованието и професионалното развитие на персонала на децата          
през следващите години и съответно е изготвена Политиката за достъп до интернет в             
училището. 
 
Инсталирането на софтуер или хардуер, неоторизиран от училището, независимо         
дали е законно лицензиран или не, е изрично забранено. 
 
Училището си запазва правото да разглежда или изтрива всички файлове, които могат            
да се съхраняват в компютърните му системи, или да наблюдава посещаваните           
интернет сайтове. 
 
Всички членове на персонала трябва да подпишат копие от тази декларация за            
политика, преди да бъде дадена парола за вход в системата. Всички деца трябва да              
бъдат информирани чрез дискусия в клас за всички важни въпроси, свързани с            
приемливата употреба, особено мониторинга на използването на Интернет. 
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Политиката за достъп до интернет 
 

● Цялата интернет дейност трябва да е подходяща за професионални дейности          
на персонала или за обучение на децата; 

● Достъпът е ограничен до използването на упълномощени акаунти и пароли,          
които не трябва да се предоставят на друго лице; 

● Интернет може да бъде достъпен от персонала и децата през цялото им време             
в училище; 

● Забранена е дейност, която застрашава целостта на компютърните системи на          
училището или която атакува или поврежда други системи; 

● Потребителите носят отговорност за всички изпратени имейли. Трябва да се          
обърне дължимото внимание на съдържанието. Трябва да се прилагат същите          
професионални езикови нива като писмата и други медии; 

● Използването на интернет на училището за лична финансова изгода         
(включително използването на сайтове за онлайн търг, хазарт, политически         
цели или реклама) е забранено 

● Авторските права на материалите трябва да се спазват. Когато се използват           
изтеглени материали, включително безплатни материали, правата на       
интелектуална собственост на създателя трябва да бъдат зачитани и         
кредитирани. 

● Използването на материали, съхранявани в училищната мрежа за лична         
финансова изгода, е забранено; 

● Публикуването на анонимни съобщения и препращането на верижни писма е          
забранено; 

● Забранено е използването на Интернет, електронна поща или други медии за           
достъп до неподходящи материали като порнография, расистки или други         
обидни материали; 

● Цялата уеб дейност се наблюдава, включително съдържанието на        
електронната поща, поради което потребителят носи отговорност да се увери,          
че е излязъл от системата, когато е изпълнил задачата си; 

● На децата не трябва да се предоставя без надзор достъп до Интернет. За             
целите на тази политика „надзор“ означава, че потребителят е в пряк поглед на             
отговорен възрастен; 

● Преподаването на интернет безопасност е включено в компютърната учебна         
програма на училището, но всички учители трябва да включват въпроси за           
безопасността в интернет като част от дискусиите си относно отговорното          
използване на компютърните системи в училище; 

● Ежегодно в училище ще се провеждат Ден за по-безопасен интернет и Седмица            
на електронната безопасност, за да се повиши осведомеността относно         
електронната безопасност. Правилата, подходящи за деца, свързани с        
безопасното използване на интернет, ще бъдат показани във всяка класна стая           
и ИКТ пакет, а децата ще бъдат насърчавани да ги познават и да се позовават               
на тях. Те също се съобщават на родителите. 
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● Всички деца трябва да разберат, че ако видят неприемливо изображение на           
екрана на компютъра, те трябва да изключат екрана и да докладват незабавно            
на служител. 
 

● Всички ученици трябва да подпишат приемливото използване на политиката на          
ИКТ за деца в началото на всяка академична година, а също така учениците,             
които пристигнат в различни моменти през годината 

 
 
 
 
Мониторинг на Интернет и безопасност 
 
Системният администратор има възможност да наблюдава използването на Google         
Workspace в организацията и да получава сигнали за подозрителна дейност. 
Отговорност на директора и системния администратор е да преглеждат периодично          
тази дейност.  
Системният администратор получава предупреждение по имейл,в който ще бъдат         
подробно описани всякакви подозрителни формулировки или извършени търсения.        
Тези инциденти ще се разследват допълнително чрез дискусия със съответния          
персонал. Тяхно задължение е да докладват на директора за всяко нарушение на            
училищната интернет политика и / или използване на нецензурен, расистки или           
заплашителен език, открити от системата.  
 
 
Нарушаването на Интернет политиката и използването на неподходящ език могат да           
бъдат решени по различни начини, включително премахване на правата за достъп до            
Интернет и правата за достъп до компютърна система, срещи с родители и др.,в             
съответствие с тежестта на нарушението и Политиката на поведение на училището. 
 
Нарушенията на политиката за достъп до интернет от персонала ще бъдат           
докладвани на директора на училището и ще бъдат разглеждани в съответствие с            
дисциплинарната политика на училището . 
 
 
Публикуване на материали  в Интернет 
 
Училището желае уебсайтът на училището да отразява разнообразието от дейности,          
които се провеждат в ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой.  
Училището обаче признава потенциала за злоупотреба, който материалите,        
публикувани в Интернет, могат да привлекат, колкото и малък да е този риск.  
 
Следователно, когато се обмисля материал за публикуване в Интернет, трябва да се            
имат предвид следните принципи: 
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● Не може да се публикува видеозапис без писменото съгласие на родителите /            

законния настойник на съответното дете и собственото устно съгласие на          
детето; (вижте проформа) 

● Фамилиите на деца не трябва да се публикуват, особено във връзка със            
снимков или видео материал; 

● Не трябва да се прави връзка между физическо лице и домашен адрес            
(включително прости имена на улици); 

● Когато лицето, публикуващо материал, подозира, че може да има въпроси,          
свързани със закрилата на детето, тогава трябва да се вземе сериозно           
внимание дали този материал може да бъде публикуван или не.  
 
 

Правила за използването на преносими устройства за съхранение на данни. 
 
 

● Преди използването на сменяеми устройства ( външен диск, флаш памет и др.)            
същите следва задължително да се сканират от ползвателя 

● Използването на преносими устройства е разрешено само когато това е          
необходимо за учебните задължения. Не е позволено свързване на личните          
камери или МП3 с училищни компютри, освен в рамките на специфична           
задача. 

● Желателно е съхраняването на преносими устройства, които свързвате с         
училищни компютри да съдържат единствено файлове за образователни цели. 

● Служителите трябва да избягват съхранението на чувствителни данни за         
ученици и други служители на преносимите устройства, освен ако това е           
необходимо за изпълнение на техните задължения, защото винаги има риск          
тези устройства да бъдат откраднати или изгубени. 

● В случай на инциденти, като заразяване със злонамерен софтуер чрез          
използване на преносимо устройство или загуба на устройството и особено ако           
ако на устройството са записани чувствителни данни за ученици или          
служители, собственикът на устройството незабавно уведомява ръководството       
на училището и/или системния администратор. 

 
 
Правила за използването на пароли 
 

● всеки служител разполага с уникална парола/потребителско име в рамките на          
Google Workspace for Education 

● Забранява се предоставянето на личната парола на трети лица, както и           
използването на чужда парола за достъп до онлайн услуги 

● Членовете на персонала са отговорни за опазването на поверителността на 
паролата си. 
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Потвърждавам, че съм запознат и съгласен с училищната Политика за приемливо           
използване на ИКТ. 
 
 
 
Име и длъжност : …………………… 
 
Подпис:......................... 
 
Дата: …………………. 
 
 
 

 


