45. ОСНОВНО УЧИЛИЩE „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”
гр. София-1309, район „Илинден“, жк „Света Троица”, ул. „Пловдив” № 20
тел.: 02/9 05 51 60; e-mail: kv45ou@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД01-124/14.12.2020г.
На основание: Чл. 258 ал.1 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и във връзка с писмо на
министерството на образованието и науката № 9105-421/08.12.2020г. с вх. № РУО134870/08.12.2020 г.
ОТНОСНО: Спазване на правилата за обучение в електронна среда
НАРЕЖДАМ:
1.Да не се предоставя информация за потребителски имена и пароли на трети
лица, както и в различни електронни платформи и социални мрежи. Паролите не трябва
да бъдат думи, имена или нещо, което лесно може да бъде асоциирано с техните
собственици. Освен това паролите се „износват“, т.е. остаряват. Всяко едно въвеждане
на парола за достъп от клавиатурата или екрана на дадено устройство предполага
компрометирането на тази парола. Поради това паролите трябва да бъдат сменяни
периодично. Да не се публикуват кодове на класни стаи в незащитени групи и канали!
2.Всеки профил в @edu.mon.bg отговаря на точно определен потребител, поради
което всеки трябва да се отнася отговорно и да пази своите данни. В профила си всеки
потребител следва да въведе информация, с чиято помощ да може сам бързо да смени
компрометирана или забравена парола – алтернативен имейл и/или мобилен телефон.
Ако такава информация не е въведена, смяната на парола може да бъде извършена
единствено от директора/администратора на училището. При съмнение за кражба на
потребителски профил или компрометиран профил, незабавно да се уведоми
директора/администратора в училище. Неправилното управление на пароли може да
доведе до значителни рискове от кражба и необратима загуба на информация, изтичане
на чувствителни данни, пробив в информационните системи.
3.Класните ръководители да проведат инструктаж за поведението на учениците
при обучение в електронна среда и да призоват родителите за по-строг контрол.
Заповедта да се сведе до знанието на всички за сведение и изпълнение срещу
подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!
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