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Приложение № 3
ПРОГРАМА И ИНСТРУКТАЖ
ЗА БЕЗОПАСНОСТНИ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Във връзка с oбявeнoтo извънpeднo пoлoжeниe в Република България – c peшeниe нa Hapoднoтo
cъбpaниe oт 13.03 2020 г., въвеждам програма и инструктаж със следните мерки за безопасност:
І. Ученици:
1. За осъществяване на онлайн обучението учениците използват виртуалната зала или платформа
избрана от педагогическия специалист.
2. Изпълняват задачите и връщат обратна връзка на съответния педагогически специалист по
време на онлайн обучението.
3. Всеки ученик носи персонална отговорност за изпълнение на зададените теми и задачи. При
невъзможност за изпълнение уведомяват съответния педагогически специалист или класния
ръководител за причините.
5. Участват в електронното обучение съгласно Седмично разписание на учебните часове и
актуализиран Дневния режим на образователната институция.
8. 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.
9. Да не работи продължително време на компютъра. На всеки 30 минути работа с видеодисплей
(смартфон, лаптоп, компютър, таблет или друго техническо средство) се осигурява 15 минутна
почивка.
10. Ежедневна дезинфекция на използваните технически средства с препарати на спиртна основа.
11. Мийте редовно ръцете поне за 20 секунди или използвайте хидроалкохолен разтвор.
12. Избягвайте контакт с уязвими хора (бременни жени, хронично болни, възрастни и др.).
13. Избягвайте да посещавате места, където се намират уязвими хора (болници, родилни домове,
домове за настаняване за възрастни и др.);
14. Останете си вкъщи! Избягвайте всички излизания, ако не са свързани с покупка на храна или
лекарства!

Правни и етични аспекти при работа с персонални технически средства
1. Забранено е използването на образователните платформи за извършване на стопанска или
незаконна дейност.
2. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като
име, парола, адрес, телефонен номер, месторабота, служебен телефон на родителите и друга лична
информация, без предварително разрешение от тях.
3. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и
педагогически специалисти, без предварително съгласие на съответното лице.
4. Учениците са длъжни незабавно да информират педагогическия специалист и/или
родител/настойник, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание, като
порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия
с наркотици, хазарт и др.
5. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи
или неприлични.
6. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат
подател.
7. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
8. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола.
9. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си.
10. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение,
както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.
11. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто
име на училището.

Учители и служители:
1.

Участват в електронното обучение съгласно Дневния режим.

2.

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.

3.

Да не работи продължително време на компютъра. На всеки 30 минути работа с видеодисплей

(смартфон, лаптоп, компютър, таблет или друго техническо средство) се осигурява 15 минутна
почивка.
4.

Съществуват елементарни мерки за предпазване на Вашето здраве и това на хората около Вас:
• Мийте си ръцете редовно;
• Кашляйте или кихайте в свивката на лакътя;
• Поздравявайте, без да се ръкувате; избягвайте прегръдките и целувките;
• Използвайте кърпички за еднократна употреба;
• Носете маска, когато сте болни (по лекарско предписание);
• Избягвайте пренаселените места;
• Спазвайте поне 2 метра разстояние спрямо другите хора;
• Ограничете използването на банкноти и монети: по възможност плащайте с карта или онлайн.
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