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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В
КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ
Настоящите правила дават основни познания за опасностите, които
крие виртуалното пространство с цел осигуряване закрилата на
детето от вредни за него информация, материали и контакти.
Основин принципи за работа в компютърна мрежа в училище и в
интернет са:
1. Равен достъп на всички ученици;
2. Защита на децата и учениците от вредно или незаконно съдържание и
информация като: самонарянаване, търговия с наркотици, хазарт,
пропагандиране на вредни и опасни навици и действия като анорекция,
булимия, порнография, толериране на различни форми на насилие,
проповядване на тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност,
самоубийство др.
3. Зачитане и защита на лична неприкосновеност;
4. Подготовка и контрол на учениците за безопасно и отговорно поведение
онлайн;
5. Сътрудничество в дух на толерантности добронамереност между учителището и
родителите/настойниците.
Компютърната мрежа в училище се използва в педагогическите ситуации и
учебни часове само за образователни цели. Цялата мрежа обхваща
компютрите свързани с кабели или безжични връзки, ситуирани в
компютърни кабинети, оборудвани класни стаи и административните
помещения на образователната институция, както и устройства с безжичен
достъп до интернет.

Учениците имат право на:
1. Равен достъп до мрежата на 69 СУ „Димитър Маринов”, с изключение на
компютрите в административните помещения;
2. Работа с устройствата/компютри, лаптопи и таблети/ в мрежата с подкрепата
на педагогическия специалест;
3. Обучение за безопасно и отговорно поведение в мрежата на 69 СУ „Димитър
Маринов” и в интернет;
4. Информация за правилата за работа в мрежата;
5. Сигурна цифрова среда в училище;
6. Ползване на мобилните си устройства извън учебния процес /почивката и
междучасията/, а при изрично указание на учителя и в учебния час за целите
на учебния процес.
Отговорност на ръкводителите на 69 СУ „Димитър Маринов”, на
специалистите работещи с ученици и с информационно-комуникационнни
технологии /ИКТ/
Директорът на училището:
1. Организира дейността по изпълнението на тези правила и осигурява достъп
до компютърната мрежа, ефективен и постоянен контрол, планирането на
мерки по организация за спазване на правилата за работа на ученици в
мрежата и защита от вредно или незаконно съдържание в интернет.
2. При констатиране на случаи на кибертормоз, незаконно съдържание и
поведение в мрежата на 69 СУ „Димитър Маринов”и/или в интернет
уведомява незабавно компетентните органи –Дирекция „Социално
подпомагане” по местопребиванене на детето и Главно дирекция „Борба с
организираната престъпност”, специализираният отдел „Киберпрестъпност”
на МВР. В тези случаи оказва нужното съдействиена компетентните органи с
цел установяване на извършителите и предприема мерки за
противодействие и премахване на съответното съдържание от мрежата на
69 СУ „Димитър Маринов”. Може да получава и консултантска помощ от
Националния център за безопасен интернет.
3. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и
родителите/настойниците с правилата за безопасна работа в мрежата.

4. Осигурява отговорно лице /служител или нает външен специалист/, което да
изпълнява функциите на системен администратор.
Учителите, педагогическите специалисти и ръководителите по
направление ИКТ са длъжни да:
1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при
работа в мрежата на 69 СУ „Димитър Маринов” и интернет.
2. Осъществяват постоянно наблюдение и контрол върху работата на
учениците в мрежата на 69 СУ „Димитър Маринов”и интернет в
учебно време.
3. Предприемат незабавни мерки за преустановяване достъпа на
учениците до незаконно и вредно съдържание в мрежата.
4. Уведомяват незабавно директора на 69 СУ „Димитър Маринов” при
нарушаване на правилата, случаи на кибертормоз или при
установяване на незаконно и вредно съдържание или поведение в
мрежата.
5. Оказва подкрепа на ученици – обект на кибертормоз, чрез
първоначална психологическа подкрепа от училищния психолог, чрез
разговор, за снижаване на напрежението у детето.
6. Сигнализират при необходимост Дирекция „Социално подпомагане”
по местоживеене на ученика с цел оценяване на нуждата от
насочване към социални услуги за оказване на последваща подкрепа.
Права и отговорности на родителите
Родителите имат право да:
1. Получават информация за рисковете и заплахите за безопасността
на техните деца при работа в интернет в училището и в къщи.
2. Бъдат своевременно информирани, ако детето им е обект на
кибертормоз в училището.
3. Участват съвместно с ръководството на 69 СУ „Димитър Маринов”
при решаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване
на правилата от страна на техните деца.
4. Участват със свои предложения в определянето на правилата и
мерките за безопасно използване на интернет в училище.
5. Получат информация за информационно-сигнализационни
платформи като: www.gdbop.bg; www.cybercrime.bg;
www.spsidete.com; www.safenet.bg;
www.facebook.com/bgcybercrime

Родителите носят отговорност да:
1. Помогнат на детето си да изгради умения за онлайн общуване
и безопасно използване на интернет.
2. Осъществяват постоянен контрол за сигурността на детето си в
интернет.
3. Проявява интерес към активността на детето си в мрежата,
включително и създаването на профили в социални мрежи и
регистрации в сайтовеи мобилни приложения, както и да
разяснят последствиятаот създаването и разпространението на
определено съдържание.
4. При установяване, чедетето им е жертва на кибертормоз, да
сигнализират на отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност” /www.cybercrime.bg/, или
център за безопасен интернет /www.safenet.bg/, както могат и да
потърсят съдействие от Дирекция „Социално подпомагане” по
местоживеене на детето с цел оказване на психологическа
подкрепа на детето. В този случай, трабва да уведомят и
директора на 69 СУ „Димитър Маринов”.
5. Съхраняват здравето на детето, като проследяват времето за
използване на интернет.
6. Уведомяват директора на 69 СУ „Димитър Маринов”, когато им
стане известно, че детето им е обект на тормоз от друго дете, с
което е в едно и също училище.

