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Политика за приемливо използване на

интернет и ИКТ

в  ОУ „ Хр. Ботев“

Права и задължения на учащите

Тази политика за допустима употреба има за цел да гарантира:

➢ че учениците ще бъдат отговорни потребители и  ще бъдат в безопасност,
докато използва интернет и други комуникационни технологии за
образователна, лична и развлекателна употреба.

➢ че училищните потребители са защитени от случайни или умишлени
злоупотреби, които могат да изложат сигурността на системите и
потребителите.

➢ че учениците са защитени от потенциален риск при използването на
технологията в ежедневната им работа.

Ние сме посветени на достъпа до подходяща технология, която отключва потенциала
на учениците ни  и ни свързва локално и глобално. Предвиждаме учебна среда, при
която технологията е част от нас, а не отделно от нас.

Вярваме, че огромната стойност на технологиите и мрежата от информационни
технологии като образователен ресурс далеч надхвърля потенциалните рискове. Ще
използваме съществуващите и новоразвиващите се технологии като средство за учене
и развитие през 21-ви век и ще подготвим нашите ученици за успех за постигане на
целите им в конкурентната глобална електронна ера.

Достъпът до инструментите и ресурсите на световна мрежа и разбирането кога и как
тези инструменти се използват по подходящ и ефективен начин са наложителни при
обучението на всеки ученик.
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Информационните технологични ресурси на училището, включително имейл и достъп
до Интернет, се предоставят с образователна цел.

Ако имате някакви съмнения относно това дали дадена дейност е приемлива,
консултирайте се с вашия учител, ръководител/директор, за да решите дали дадена
употреба е подходяща.

А. Спазването на следната политика е необходимо за да се осигури
безопасен  достъп до технологичните ресурси на училището:

1. Използване само на назначени акаунти.
2. Преглед, използване или копиране на пароли, данни, за които потребителят е

упълномощен.
3. Въздържане от разпространение на лична информация за други или за себе си.

Б. Потребителите трябва да зачитат и защитават целостта и
сигурността на всички електронни ресурси, като:

1. Спазват всички училищни интернет филтри и публикувани практики за мрежова
сигурност.

2. Докладват за рискове или нарушения на сигурността на своя учител или
мрежов администратор.

3. Не унищожават или увреждат данни, мрежи или други ресурси, които не им
принадлежат тях без изричното разрешение от собственика.

4. Уведомяват учител или администратор за компютърни или мрежови
неизправности.
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В. Потребителите трябва да зачитат и защитават
интелектуалната собственост на други, като:

1. Спазват законите за авторското право (не правят нелегални копия на музика,
игри или филми).

2. Се позовава на източници при използване на чужда работа (за да се избегне
плагиатство).

Г. Потребителите трябва да зачитат принципите на общността, като:

1. Комуникират само по добри и уважителни начини.
2. Докладват заплашителни или неприемливи материали на учител или

администратор.
3. Не осъществяват достъп, предаване, копиране или създаване на материали,

които нарушават училищния кодекс за поведение или кодекс на честта (като
съобщения / съдържание, които са порнографски, заплашителни, груби,
дискриминационни или предназначени да тормозят).

4. Не допускат умишлен достъп, предаване, копиране или създаване на незаконни
материали (като непристойност, откраднати материали или незаконни копия на
защитени с авторски права произведения).

5. Не използват ресурсите за продължаване на други действия, които са
престъпни или нарушават училищния кодекс за поведение или кодекс на
честта.

6. Избягват спам, верижни писма или други масови нежелани писма.
7. Въздържат се от покупка, продажба, реклама или извършване на бизнес по друг

начин, освен ако не е одобрено като училищен проект.
8. Уведомяват незабавно своя учител/директор/администратор ако имат

съмнения, че те или познатите им са предмет на онлайн тормоз.

Д. Потребителите могат, ако са в съответствие с горната политика,
да:

1. Проектират и публикуват уеб страници и други материали от училищни ресурси.
2. Комуникират по електронен път чрез инструменти като имейл, чат, текст или

видеоконференции.
3. Инсталират или изтеглят  софтуер, ако също е в съответствие със законите и

лицензите.
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4. Използват ресурсите за всякакви образователни цели по време на учебните
часове.

Е. Лични устройства

1. На територията на училището е разрешено използване на мобилни
телефони и др. устройства САМО с образователна цел.

2. Мобилните телефони на учениците се съхраняват изключени/без звук на
сигурно място в класната стая и се използват по време на учебния
процес само по преценка и с разрешението на учителя и само с
образователна цел.

3. Забранено е ползването на социални медии от учениците през училищно
време (вкл. в междучасия, обедна почивка и др.)

4. Електронните устройства от всякакъв вид, внесени на място, са
отговорност на потребителя по всяко време.

5. Училището не поема отговорност за загубата, кражбата или повредата на
такива предмети. Нито пък поема отговорност за всички неблагоприятни
последици за здравето, причинени от такива устройства (потенциални
или действителни).

6. При неспазване на правилата за употреба на лични устройства, същите
могат да бъдат конфискувани от учител/директор и предадени в края на
учебния ден на родителя/настойника на ученика.

Ж. Правила за използването на преносими устройства за съхранение на
данни.

1. На учениците не е разрешено използването на преносими устройства за
съхранение на данни (външен хард диск, флаш памет), освен ако не са
получили изрично съгласие на учителя и само за извършване на възложена
задача.

2. Не е позволено свързване на  личните камери или МП3 с училищни компютри,
освен в рамките на специфична задача и под надзор на учителя.
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З. Правила за използването на пароли

● Всеки ученик 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

● Учениците са отговорни за опазването на поверителността на паролата си.

Последици при нарушение

Нарушенията на тези правила могат да доведат до дисциплинарни действия,
включително загуба на привилегиите на потребителя да използва ресурсите на
информационните технологии на училището. По-нататъшна мярка може да бъде
наложена в съответствие с кодекса за поведение на училището в зависимост от
степента и тежестта на нарушението.

Надзор и мониторинг
Администраторите на училищата и мрежите и техните упълномощени служители
следят използването на ресурсите на информационните технологии, за да гарантират,
че употребите са сигурни и са в съответствие с тази политика. Администраторите си
запазват правото да разглеждат, използват и разкриват всички данни, намерени в
информационните мрежи на училището, с цел подобряване на здравето,
безопасността, дисциплината или сигурността на всеки ученик или друго лице или за
защита на имуществото. Те могат също да използват тази информация в
дисциплинарни действия и ще предоставят доказателства за престъпление на
правоприлагащите органи.
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Споразумение за ученици / Правила за
интернет безопасност

● Ще използвам само имейл адреса на класа си, когато изпращам имейли.
● Няма умишлено да търся, спасявам или изпращам нищо, което може да

бъде неприятно или нередно.
● Няма да търся умишлено или да влизам в неподходящи уеб сайтове или

приложения. Ще разгледам подходящия за възрастта сертификат, когато
играя игри или гледам видеоклипове.

● Ще общувам само онлайн с хора, одобрени от доверен възрастен.
● Ще се погрижа всички ИКТ контакти с други деца и възрастни да бъдат

отговорни, учтиви и разумни.
● Няма да си позволя да участвам в инциденти с кибертормоз нито в

училище, нито у дома чрез приложения или уеб сайтове като Whatsapp,
Snapchat , Facebook и др.

● Няма да давам свои или чужди данни, като имена, телефонни номера
или домашни адреси или снимки при използване на устройства в
училище или у дома.

● Няма да казвам на други хора своите пароли.
● Няма да се срещам с хора, с които съм се запознал онлайн.
● Ще отварям / изтривам само собствените си файлове.
● Няма да се опитвам да изтегля или инсталирам нищо в училищната

мрежа или у дома без разрешение.
● Ще нося отговорност за поведението си, когато използвам ИКТ, защото

знам, че тези правила са създадени за моя безопасност.
● Знам, че използването на ИКТ може да бъде проверено и че родителите

ми ще бъдат уведомени,ако член на училищния персонал е загрижен за
моята безопасност.

● Няма да използвам мобилния си телефон в училище по никаква причина,
освен с разрешението и по преценка на учителя с образователна цел.Ако
все пак донеса телефона си на училище със себе си, ще следвам
правилата на училището за мобилни телефони.

● Незабавно информирам възрастен (родител, учител, директор,
педагогически съветник), когато попадна на материали, които ме карат да
се чувствам неудобно или на материали с вредно или незаконно

6



     Основно училище “ Христо Ботев”, гр. Ахелой
адрес: гр. Ахелой, 8217, ул. ”Дуков” №8

+359 596 85 124 aheloy@ouhrbotev.org
съдържание, което може да бъде порнография,  проповядване  на

насилие  и  тероризъм,  етническа  и

религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
● Да не отговарям на съобщения, които са обидни, заплашителни,

неприлични  или ме карат  да  се чувствам неудобно. Информирам
родителите  си/класния ръководител, учител, директор, педагогически
съветник за такива съобщения.

● Ако някой ме обижда и тормози онлайн, не отговарям. Докладвам го на
отговорен възрастен (родител, учител, директор, педагогически
съветник). Мога и сам да  докладвам,  като  подам сигнал  на  самия
сайт  или  на  посочените  адреси: www.gdbop.bg; www.cybercrime.bg;
www.spasidete.com; www.facebook.com/bgcybercrime; www.safenet.bg и го
блокирам. Добре е да направя веднага екранна снимка (скрийншот) на
съответния разговор или съдържание като електронно доказателство,
което предавам на отговорен възрастен (родител, учител, директор,
педагогически съветник).

● Внимавам, когато разговарям в чат. Помня правило No1: че хората
онлайн не  винаги са тези, за които се представят и могат да търсят
определена информация, с която да злоупотребят с мен или с другите
хора. Правило No2 е че не правя нищо на друг човек в мрежата, което не
искам да ми се случи и на мен.

● Ако се случи да попадна на информация или друго съдържание в
Мрежата,  което  не ми харесва  или ме плаши  по някакъв  начин, мога
да подам сигнал  на денонощната и безплатна Националната телефонна
линия за деца 116 111, на отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП
(http://www.cybercrime.bg/bg), на Центъра за безопасен интернет на
адрес: www.safenet.bg, или на техния телефон 124 123, или през
чат-модула на www.safenet.bg .
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● Разбирам, че неспазването на тази Политика за допустимо използване
може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки в
съответствие с Политиката на поведение на училището.

Запознах се с Политиката за приемливо използване на ОУ “ Христо Ботев”,
гр.Ахелой и със споразумението за ученици.

Съгласен съм да спазвам правилата за интернет безопасност и подкрепям
безопасното използване на ИКТ в ОУ “ Христо Ботев”, гр.Ахелой.

Име на ученика (подпис) .............................................

Родител: (подпис) ...............................

Клас ...........................................

Дата........................................
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