
Правила за безопасна работа на учениците в училищната 
компютърна мрежа и в интернет  

Права и задължения на учениците 

1. Учениците имат право на: 

a) Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет,  при спазване 

на училищната политика. 

b) Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график. 

c) Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.  

d) Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна 

мрежа и в интернет. 

e) Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата. 

2.  Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в 

мрежата: 

a) Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели. 

b) Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или 

незаконна дейност. 

c) Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите 

родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен 

телефон на родителите, без предварително разрешение от тях. 

d) Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на 

техни близки, без предварително съгласие на родителите. 

e) Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в 

интернет, освен след съгласието на родителите. 

f) Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение 

и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват 

неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание  като 

порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 

нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.  

g) Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са 

обидни, заплашващи или неприлични;  

h) Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от 

непознат подател. 

i) Забранено е  изпращането на анонимни или верижни съобщения. 

j) Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 

училищната компютърна мрежа или атакува други системи. 

k) Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна 

поща. 

l) Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си. 

m) Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали 

без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права. 

n) При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да 

пазят доброто име на училището.  


