
ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ”
Иновативно училище________________

ПРАВИЛНИК

ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

за учебната 2022/2023 г.

Приет на заседание на Педагогически съвет 
е Протокол № 16/ 14.09.2022 г. и утвърдени от Директора 

със Заповед № РД-03-643/ 14.09.2022 г. 
и съгласувани е Обществен съвет към училището 

е Протокол №3/ 13.09.2022 г.



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правилникът има за цел да конкретизира задълженията на ученици, 

преподаватели и служители при работа в компютърна зала и здравно-хигиенните 
изисквания.

2. Правилникът се издава в съответствие с училищния правилник, Наредба №9 от 
28.05.1994 на M3, Закона за личните данни, Правилника за правни и етични 
аспекти при работа с ИТ, Правилника за осигуряване на безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в училището и на основание съществуващата 
нормативна уредба в образователната система.

3. Настоящият правилник се приема чрез явно гласуване на заседание на ПС и се 
утвърждава от Директора на учебното заведение.

4. Указания за прилагане на правилника се дават на училищното ръководство.
5. Спазването на този правилник е задължително за всички, които се обучават или 

провеждат обучение в КК.
6. За нарушаване на изискванията на настоящия правилни виновните лица носят 

отговорност съгласно съществуващия правилник и законите на РБългария.
7. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от училищното 

ръководство.

И. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ
1. Учебните КК трябва да отговарят на санитарно-хигиенните норми и изисквания за 

помещение, обзавеждане, технически средства и фактори на работната среда.
2. За провеждане на обучение в КК е необходимо да има съгласие от териториалната 

РИОКОЗ.
3. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да 

отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50-0,70м 
разстояние между очи и клавиатура 0,45-0,50м.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Да запознае обучаваните от него ученици с изискванията на техника за 

безопасност.
2. Да проведе инструктаж, срещу подпис, на учениците. Инструктажът се провежда 

за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри, за правните 
и етични аспекти при работа с ИКТ и за вредните последствия от продължителни 
занимания и компютърни игри и за задълженията на учениците.

3. Да отрази в Дневника на кабинета и незабавно да уведоми системния 
администратор на училището и училищното ръководство за възникнала повреда 
или каквато и да била неизправност по време на учебния час.

4. Да провежда обучението по предварително утвърдена УП.
5. Да провежда обучението задължително при спазване на изискванията към 

техническите средства на гореспоменатата Наредба №9 на M3.
6. Да изключи захранването на компютрите при внезапно спиране на ел. 

захранването.
7. След приключване на учебните занятия е длъжен да:
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• Провери работното състояние на наличната техника;
• Заключи вратите на КК.

8. След приключване на последните за деня учебни занятия в съответния КК е 
длъжен да:

• Провери работното състояние на наличната техника;
• Провери дали всеки компютър е изключен;
• Затвори всички прозорци;
• Включи СОД;
• Заключи вратите на КК.

9. Да осъществява контрол по спазването на правните и етични норми и хигиенни 
правила на учениците по време на занятията.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в 

училищната мрежа и в интернет.
2. Използват възможностите на интернет за обогатяване и разширяване на учебната 

дейност като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с 
подходящи интернет адреси и др.

3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците 
в училищната мрежа и в интернет в учебно и в извънучебно време.

4. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до 
незаконно съдържание в мрежата.

5. Уведомяват директора на училището при нарушаване на правилата или при 
установяване на незаконно съдържание в мрежата.

6. Учителите и РУ ИК не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на 
вредно или незаконно съдържание в интернет.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИСТЕМНИЯ АДМИНИСТРАТОР
1. Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата.
2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или 

незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство 
на РБългария.

3. Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни 
заплахи и рискове за сигурността на учениците при работа в интернет.

4. Извършва профилактика на компютърните конфигурации ежегодно.
5. Поддържа и актуализира компютърната техника.
6. Уведомява незабавно директора на училището при нарушаване на правилата или 

при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

VI. ПРАВНИ И ЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ РАБОТА С ПЕРСОНАЛНИ
КОМПЮТРИ

1. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само с 
образователна цел и след изричното разрешение на преподавателя.

2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска и незаконна 
дейност.



3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите 
близки и родители като име, парола, адрес, телефон, месторабота, служебен 
телефон на близки и родители, без тяхно знание и предварително разрешение от 
тях.

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни 
близки и учители, без тяхното знание и предварително разрешение.

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в 
интернет, социалните мрежи, освен след знанието и съгласието на родители им.

6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат 
на материали с вредно или незаконно съдържание като: порнография, 
проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, 
търговия с наркотици и други незаконни предмети, хазарт и др.

7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, 
заплашващи или неприлични.

8. Учениците на трябва да отварят приложения на e-mail, получени 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 и парола.
12. Учениците на трябва да предоставят неверни данни за себе си.
13. Забранено е използването нелицензиран софтуер, на авторски материали без 

разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.
14. При работа в мрежата, учениците трябва да уважат правата на другите и да пазят 

доброто име на училището.
15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят 

на международния нетикет.
16. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост щетите се 

възстановяват от нарушителите.

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА
1. Да включва компютрите само с разрешение на учителя.
2. Да провери своето РМ в началото на часа и при констатирани нередности и 

повреди да уведоми учителя.
3. Да не рестартира по време на часа компютъра, без разрешение на учителя. Ако 

такова действие се налага, да уведоми преподавателя.
4. Да не инсталира и деинсталира софтуер, без разрешение на преподавателя.
5. Да не използва мрежата и интернет, не по предназначение.
6. Да не променя настройки на програмите и ОС.
7. Да не изтрива, преименува и модифицира чужди файлове и папки.
8. Да не използва нецензурни думи в имената на файловете и папките.
9. Да съхранява работните си файлове задължително в собствена работна папка. 

ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА РАБОТНИЯ ПЛОТ (DESKTOP), 
ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИВАНИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

10. Да не използва интернет без знанието и разрешението на учителя.
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11. Да не разглежда нецензурни сайтове или файлове от външни носители.
12. Да не се занимава е невойнствена дейност, компютърни игри и софтуер, 

различен от изучавания.
13. Да не използва без разрешение от учителя, външни носители кат: CD, DVD, USB 

stick. Носителите на информация задължително трябва да се проверяват за 
вируси.

14. Да не вкарва остри метални предмети в отворите на електрическите контакти.
15. Да не вкарва в компютърните кутии несвойствени предмети.
16. Да не използва произволно вратичките на оптичните устройства.
17. Да не разлепва и унищожава гаранционните лепенки, поставени на 

компютърните кутии.
18. Да не мести компютъра и неговите части; да не огъва кабелите; да не изключва 

или свързва външни ПУ.
19. Да не драска върху техниката и масите.
20. Да не удря грубо клавиатурата, бутоните на мишката, хардуера.
21. Да не внася храни и напитки в КК.
22. Да не сменят работните си места.
23. Да не използва компютърната техника за лични нужди.

• Всяко РМ в КК е номерирано и постоянно за работещите на него ученици по 
време на учебния срок;

• Учениците се подписват в книгата за инструктаж в началото на учебната 
година/срок, за това, че са запознати с техниката на безопасност и правните 
и етични норми в КК, както и със задълженията на ученика;

• Учениците влизат в КК, само в присъствието на преподавателя;
• Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и 

софтуера на своето РМ;
• При видими промени (спад на напрежение, силно трептене на монитора и 

др.) да се уведоми учителя;
• Ученикът е длъжен да остави чисто и подредено работното си място в края 

на учебния час;
• При неспазване на изискванията по т. IV от настоящия правилник, ученикът 

се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в училището.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Родителите имат право:
• Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в 

мрежата;
• Да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за 

безопасно използване на интернет в училище;
• Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на 

техните деца при работа в интернет в училище и в къщи;
• 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;

• Да сигнализират училището, когато получат информация за нарушения.
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2. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищните 
правила за безопасна работа в училищната мрежа и в интернет.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ
1. Всеки ученик, преди започване на работа с персоналния компютър, почиства 

работното си място (плот, клавиатура, мишка) с дезинфекциращи средства 
(антибактериални кърпи, дезинфектант и др.), които ученикът си носи.

2. Всеки ученик, преди започване на работа с персоналния компютър, 
дезинфекцира ръцете си с дезинфектант.

3. При приключване на работа, всеки ученик изключва компютъра и отново 
дезинфекцира работното си място.

4. С цел спазване на препоръчителна дистанция, ученикът може да поиска помощ и 
съвет от учителя от работното си място, както и да използва подходящ софтуер 
за дистанционна работа между учителя и учениците в КК.

5. КК да се проветрява всяко междучасие, а при подходящи метеорологични 
условия да се държи отворен прозорец и по време на час.

6. В КК учениците влизат задължително в лични предпазни средства -  маска, шлем 
и др.

7. По време на час, учениците могат да ползват, по желание предпазни ръкавици.
8. Преди началото на учебния час да избягват струпване пред КК.
9. Да не сменят местата си в КК, определени от преподавателя.

Комисия:
Председател: Димитър Данаилов 
Членове: 1. Анелия Георгиева 

2. Милен Първанов
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