Правила за поведение в компютърен кабинет
В компютърният кабинет се провеждат редовни учебни занятия на групите в
съответствие с учебната програма. Задължение на всички преподаватели и ученици,
ползващи компютрите е да се грижат за опазването и правилната им експлоатация.
При ползването на компютърния кабинет се спазват следните задължителни
правила:
1. Компютърното оборудване се ползва само в присъствието на преподавател в
редовните учебни часове
2. Не се допуска внасянето и консумирането на храни и напитки.
3. Не се разрешава слушане на музика и гледане на филми, освен ако не са елемент
от преподавания учебен материал.
4. В кабинета не се играят компютърни игри.
5. При работата в компютърния кабинет не се шуми и не се пречи на останалите.
6. Не се изтриват папки и файлове на други ученици
7. Не се допуска разместване на оборудването или на компютърни програми без
разрешение и надзор от учител.
8. Не се допуска използване на софтуер, който застрашава сигурността на останалите
файлове.
9. Не се разрешава притежаване и ползване на софтуер или файлове с нецензурно
съдържание.
10. Забранено е включването на всякакви външни устройства към компютрите (флаш
памет, слушалки, МРЗ плеъри, камери и др.) без разрешение и надзор от учител.
11.Чат програмите са забранени в компютърния кабинет.
12.Ползването на Интернет не бива да затруднява компютърната система, както и да
петни доброто име на училището.
13. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само за
образователни цели
14. Абсолютно забранено е съзнателното и злонамерено разпространение на
компютърни вируси и съобщения с грубо, нецензурно и обидно съдържание.

Правила за безопасна работа в компютърния кабинет
1. При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на разстояние 0,50 0,70 м от екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 - 0,50 м.

2. При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с
удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство
при работата с клавиатурата и мишката.
3. Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на
активна почивка между тях от 10-15 мин.
4. При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности
свързани с неизправности в ел. инсталацията / оголени кабели, повредени контакти,
ел. ключове, щепсели и др. / и при откриването на такива да предупреждават
незабавно преподавателя, без да правят опити да ги поправят.
5. При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на
компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа.
6. Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение на
преподавател.
7. При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането на всички, за
които занятиято е приключило.
8. При влизане в залата учениците са длъжни да използват лични предпазни средства
ограничаващи разпространение на зараза от вируси.
9. В условия на извънредни мерки срещу вирусни епидемии да се спазва
необходимата дистанция и лична хигиена.
10. Поради наличието в залата на ел. инсталация до работните маси, се забранява
работа с мокри ръце и внасянето на напитки и течности.

ПРАВИЛА за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет
Права и задължения на учениците
Чл. 12. Учениците имат право на:
1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет, при спазване на
училищната политика.
2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.
3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.
4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и
в интернет.

5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.
Чл. 13. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в
мрежата:
1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна
дейност.
3. 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
4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни
близки, без предварително съгласие на родителите.
5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет,
освен след съгласието на родителите.
6. 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.
7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни,
заплашващи или неприлични;
8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от
непознат подател.
9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната
компютърна мрежа или атакува други системи.
11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна
поща.
12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.
13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без
разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.
14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят
доброто име на училището.
15. ОНЛАЙН или КИБЕРТОРМОЗЪТ представлява използването на интернет за
нанасяне на емоционална вреда върху други хора. Тормозът в интернет може да има
различни форми. Той може да минава през разпространяване на подигравателни и
обидни текстове, снимки и видеоклипове в сайтове за споделяне на видеосъдържание

като Vbox7 и YouTube, създаване на фалшиви профили с обидно съдържание в
социални мрежи като Ask.fm, Фейсбук и Инстаграм, както и в съобщения и
изображения в приложения за комуникация като Скайп и Вайбър, или в изпращането
на обидни съобщения и коментари в същите сайтове и платформи.

При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се
налагат санкции, предвидени в ЗПУО и Правилник за дейността на училището.
Училището и неговите служители вкл. директор могат да окажат съдействие, но
не носят отговорност при случайно или преднамерено нарушаване на тези
вътрешни правила като частни случаи от ученици, служители, родители или
външни за общността лица.
При нарушения, които представляват престъпления, административни
нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи съответно наказателна,
административна или гражданска отговорност.

Права и задължения на родителите
Чл. 14. Родителите имат право:
1. Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата.
2. Да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за
безопасно използване на интернет в училище.
3. Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните
деца при работа в интернет в училище и в къщи.
4. Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното
ръководство при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на
правилата от страна на техните деца.
5. Да сигнализират училището, когато получат информация за нарушения по чл.13.
Чл. 15. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищните
правила за безопасна работа в училищната мрежа и в интернет, което удостоверяват с
подписа си.

