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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 

УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ 
 

Училищната политиката за работа в интернет има за цел да осигури 

сигурност и безопасност на учениците.  
 

o Да  не предоставят лична информация като: име, ЕГН,  парола, адрес, 

домашен телефон, мобилен телефон, служебен телефон и друга лична 

информация,  месторабота на родителите,  без предварително 

разрешение от тях.  

o Да не изпращат  или публикуват  снимки на ученици или на техни 

близки, без предварително съгласие на родителите.  

o Да  не приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет, освен 

след съгласието на родителите.  

o Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които 

са обидни, заплашващи или неприлични. 

o  Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, 

получена от непознат подател.  

o Да не използват  чуждо потребителско име/самоличност, парола и 

електронна поща. 

o Да не  посещават сайтове за възрастни и да предоставят неверни данни 

за себе си.  

o Да не  се включват в стопанска или незаконна дейност, предлагана  по 

интернет и обещаваща лесна и бърза печалба, без разрешение на 

родител.  

o Да не накърняват, чрез социалните мрежи, авторитета и личното 

достойнство на директора, учителите, служителите и съучениците си. 

o Да не прилагат психическо насилие върху съучениците си, свързано  с  

религиозни, етнически и други различия. 

o Да не качват информация, снимки или колажи, уронващи 

достойнството на педагогическите и непедагогически специалисти, 

както и на съучениците си. 

o Да не използват обидни, агресивни и нецензурни думи в интернет. 

o Учениците са длъжни да информират незабавно учител и/или родител, 

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. 
Винаги внимавайте, когато разговаряте  в чат. Помнете, че хората онлайн често се 

представят за такива, каквито не са! 


