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Съгласие за използване на GSuite for 
Education в  ОУ “Христо Ботев”, гр.Ахелой 

 
Уважаеми родители и настойници, 

В ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой ние използваме G Suite for Education 
/Google Workspace/ като основно средство за изпълнение на ИКТ програмата, 
но също така и за обучение в цялата учебна програма. 

За да имат достъп до G-Suite, училището предоставя на децата акаунт. 
Децата могат да използват акаунтите и свързаните с тях приложения в и 
извън училище. 

Необходимо ни е Вашето съгласие за предоставяне и управление на 
акаунт в G Suite for Education за Вашето дете.  

G Suite for Education е набор от инструменти за продуктивност на 
образованието от Google, включително Gmail, Календар, Документи, 
Класна стая и други, използвани от десетки милиони ученици и учители 
по целия свят. 

В ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой учениците ще използват своите акаунти 
в G Suite for Education, за да изпълняват задания, да комуникират със 
своите учители и да усвоят уменията за дигитално гражданство на 21-ви 
век.  

Информацията по-долу дава отговори на често срещани въпроси за това 
какво може и какво не може да направи Google с личната информация на 
детето ви, включително: 

● Каква лична информация събира Google; 
● Как Google използва тази информация; 
● Ще разкрие ли Google личната информация на детето Ви; 
● Използва ли Google личната информация на учениците за 

потребители в училища K-12 за насочване на рекламата; 
● Може ли детето Ви да споделя информация с други, използващи 

профила в G Suite for Education. 

 

 

1 



         Основно училище “ Христо Ботев”, гр. Ахелой 

                                 адрес: гр. Ахелой, 8217, ул. ”Дуков” №8 

             +359 596 85 124    aheloy@ouhrbotev.org 
 

 

Моля, прочетете го внимателно, уведомете ни за всички въпроси и след 
това се подпишете по-долу, за да посочите, че сте прочели известието и 
сте дали съгласието си.  

Ако не предоставите съгласието си, няма да създадем акаунт в G Suite for 
Education за Вашето дете. 

Благодаря, 

Марина Томова,  

училищен администратор 

m.tomova@ouhrbotev.org 

 

 

Давам / не давам (излишното се зачертава)  разрешение за ОУ “ Христо 
Ботев”, гр. Ахелой  да създаде / поддържа акаунт в G Suite for Education за 
детето ми и Google да събира, използва и разкрива информация за детето 
ми само за целите, описани в известието (Информация за G Suite за 
образование / Google Workspace/ за родители и настойници), публикувано на 
сайта на училището (ouhrbotev.org). 

 

Пълно име на ученика   

________________________________________________  

Име на родител / настойник   

____________________________ 

Подпис на родител / настойник 

 _____________ 

Дата 

_____________ 
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