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1. Училището използва G suite for Education, за да улеснява и стимулира 

комуникацията, сътрудничеството, творчеството, ученето и преподаването.  Обучението 

в електронна среда се осъществява само и единствено в G suite за образованието. 

 

2. Всички служители в училище имат електронен профил в домейна на училището, като 

профилите се създават еднотипно, например Иван Иванов  - ivanov.i@ou2-sevlievo.com  

1. Новоназначените служители получават от администратора на платформата 

служебен профил в 3 (три) дневен срок от назначаването им. 

2. При прекратяване на трудовите правоотношения в 7 (седем) дневен срок 

профилът се заличава от администратора на платформата. В този период само 

лична информация може да се прехвърля от служебния в личен gmail профил.  

3. Профилът не се предоставя за ползване на трети лица. 

 

3. Всички ученици  в Училището имат електронен профил в домейна на училището (пр. 

ivan.ivanov@ou2-sevlievo.com. При съвпадение на имена за създаване на профил се 

използва бащиното име на ученика 

1. Новозаписаните ученици получават от администратора на платформата 

личен  профил в 3 (три) дневен срок от записването им. 

2. При завършване на обучението или преместване  в 7 (седем) дневен срок 

профилът се заличава от администратора на платформата. В 

този  период  информацията може да се прехвърля от училищния в личен gmail 

профил. 

3. Профилът не се предоставя за ползване на трети лица. 

 

4. Профилът дава достъп до Gmail и основните приложения на G suite за образованието: 

Drive, Docs, Sheets, Sites, Slides, Calendar, Groups, Classroom 

1. Администраторът контролира достъпа до приложенията на G suite за 

образованието. 

2. Достъп до допълнителни приложения може да бъде предоставен след 

мотивирана заявка  от учител и преценка на необходимостта им за учебния 

процес. 

 

5. Служебните акаунти се използват само за образователни цели и цели, свързани с 

дейността на институцията.  

1. Цялата служебна кореспонденция между учители, ръководство, администрация, 

ученици, родители и институции се осъществява през служебните пощи. 

2.  Използването на служебните пощи за лични, комерсиални, религиозни и 

политически цели не е позволено. 

3. Служебните  акаунти НЕ са предназначени за регистриране в онлайн социални 

мрежи (Instagram, Facebook др.) 

 

6. Учителите и учениците носят отговорност за използването на личните си профили в 

домейна на училището. 

1. При никакви обстоятелства не предоставят паролите си на трети лица.  

2. При съмнение за използване на личния им акаунт от друго лице незабавно 

информират администратора на платформата. 

7. Цялата училищна документация е налична в Учителската стая. 

1. Всички учители в училището са „курсисти“ в Учителската стая. 
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2. Имената на папките и файловете в тях се задават на български език с 

изключение на тези по чужд език. 

3. Нови подпапки се създават от директора, заместник-директорите УД, заместник-

директора АСД и ЗАС. 

4. Всеки учител може да подаде мотивирана заявка за създаване на нова подпапка. 

 

8. Месечните планове и седмичните задачи се публикуват в Google календара на 

училището. 

 

9. Молби, заявления, доклади и др., се подават от служители на училището по 

електронен път чрез създадени за целта електронни формуляри и таблици.  

1. Тези документи се подават от служебния профил на подателя и така се считат за 

подписани. 

2. Директорът  резюлира  документите  по електронен път. 

3. Резолираният документ и генерираната заповед или друг вид документ се 

изпращат автоматично на служебната поща на  ЗАС и на подателя. 

 

10. ЗАС споделя  сканиран екземпляр на заповедите на директора с всички лица, за 

които тя се отнася, като изпраща известие на електронните им пощи, с което те се 

считат за уведомени от датата на изпращането на известието. 

 

11. Забранява се неоторизираното разкриване на служебна информация. 

1. Служител, който е копирал и използвал информация от споделената папка на 

училището за лична изгода или за да причини вреда на институцията и негативни 

последици за нейния имидж, носи съответната дисциплинарна  отговорност по 

КТ.  

12. При експертна проверка от РУО или МОН на проверяващия се създава временен 

профил до приключване на проверката. 

 

13. За обучение в електронна среда и от разстояние се използва единствено и само G Suite  

за образованието с домейн ou2-sevlievo.com. 

1. Учителите създават класни стаи по предмети и класове. 

2. Втори преподавател в класната стая е учителят в ЦДО, а ако в класа има ученици на 

допълнителна подкрепа, и ресурсният учител. 

3. Класни стаи могат да се създават и за работа по проекти, за занимания по интереси, за 

обща подкрепа, както и за други училищни дейности. 

 

14. Достъпът и използването на G Suite за образованието в училище се счита за 

привилегия.  

 

 

Забележка: Училището си запазва правото  да отнема  достъпа до платформата, когато 

има обективни данни за неправилно и неетично използване на профила. 
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