
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ 

 
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) 
 

 
1. Настоящите Правила се прилагат само при провеждане на ОРЕС. 
 
2. При ОРЕС са в сила и: 
а. Правила за защита на личните данни в НПГПФ; 
б. Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в ин-

тернет. 
 
3. ОРЕС се провежда от учителите, заместник-директорите, директора и училищния 

психолог в синхронна форма само чрез платформата „Тиймс“ на Майкрософт, интегрирано 
с електронния дневник „Админ Плюс“. 

 
4. ОРЕС се провежда при стриктно спазване на нормативната уредба за системата на 

училищното образование и на вътрешноучилищните нормативни документи. 
 
5. По време на ОРЕС на педагогическите специалисти може да бъдат възложени до-

пълнителни задължения, свързани с: 
а) техническото осигуряване и провеждането на ОРЕС – съобразно възможностите и 

равнището им на достъп; 
б) координирането на дейностите по време на ОРЕС; 
в) осъществяването на комуникацията между участниците в образователно-възпита-

телния процес – ученици, учители и родители. 
 

6. Основните принципи за работа в условията на ОРЕС са: 
а) равен достъп на всички ученици до ОРЕС. Достъпът на родителите до платформата 

„Тиймс“ се осъществява през ученическите акаунти; 
б) защита на учениците и на педагогическите специалисти срещу всички форми на 

тормоз (например: кражба на лични данни; непозволено заснемане; накърняване на личното 
достойнство; разпространяване на материали със съдържание, противоречащо на добрите 
нрави – материали с порнографско съдържание; материали със съдържание, проповядващо 
насилие, етническа и/или религиозна нетолерантност; материали със съдържание, пропа-
гандиращо употребата и разпространението на упойващи вещества – наркотици, алкохол и 
др. под.); 

в) защита на личната неприкосновеност на учителите и учениците; 
г) контрол върху поведението на учениците в духа на установените в обществото 

нравствени ценности; 
д) сътрудничество между училището, родителите и държавните институции. 
 
7. Всеки участник в ОРЕС (ученик и педагогически специалист) е задължен да участва 

в ОРЕС чрез собственото си потребителско име. Не се допуска употребата на псевдоним. 
 

  



8. Забранява се: 
а) предоставянето на достъп до платформата за ОРЕС на неоторизирани от админис-

тратор лица; 
б) аудио- и видео заснемането на уроците и разговорите в платформата „Тиймс“, както 

и заснемането на екраните (screenshot) на устройствата, чрез които се осъществява ОРЕС; 
в) разпространяването на лични данни, станали известни при провеждане на ОРЕС 

(имена на ученици и учители, потребителски акаунти, пароли, лични електронни адреси, 
снимки, аудио- и видеоклипове и др.);  

г) използването на платформата „Тиймс“ за цели, които не са свързани с образова-
телно-възпитателния процес. 

 
9. При нарушаването на тези Правила: 
а) на учениците може да се налагат санкциите, предвидени в Закона за предучилищ-

ното и училищното образование и Правилника за дейността на училището, съобразно те-
жестта на нарушението; 

б) на учителите може да се налагат санкциите, предвидени в трудовото законодател-
ство, съобразно нормативната уредба за системата на училищното образование. 

 
10. Директорът, заместник-директорите, учителите и училищният психолог не носят 

отговорност при случайно или преднамерено нарушаване на тези Правила от ученици, ро-
дители или външни за училищната общност на НПГПФ лица. 

 
Правилата са приети с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 9 от 

14.09.2022 г., и са утвърдени със Заповед № УД 2125-150 от 14.09.2022 г. на Директора на 
НПГПФ. 


