
Декларация за безопасно поведение в интернет 

 А. От ученик: ..........................................................................................................................., клас ..... 
/име, фамилия/ 

Декларирам, че ще спазвам следните правила:  
1. Няма да публикувам снимки със сексуална насоченост, снимки с насилие и др. неприлични 
снимки и съдържание във FACEBOOK, SKYPE и всички останали сайтове и уеб страници от 
интернет пространството. 
2. Няма да публикувам информация и снимки, които биха обидили и наранили мои съученици, 

учители, познати или други лица. Няма давлизам в конфликти или да заплашвам другите. 

3. Няма да влизам в непознати и съмнителни сайтове, които нямат връзка с учебния процес, 

без знанието и разрешението на родителите или моите учители. 

4. Няма да влизам в сайтове, за които не е разрешен достъп на лица под 18 г., и няма да се 

регистрирам с възраст, която не отговаря на истината, без изричното разрешение на 

родителите ми. 

5. Няма да отговарям на запитвания на непознати лица по интернет, да създавам контакти с 

тях, да се срещам с тях и ще уведомявам родителите си или моите учители за всеки подобен 

случай. 

6. Няма да качвам и споделям каквато и да е лична информация на който и да е сайт без 

позволение на родител. /Личната информация включва име, адрес, телефонен номер, години, 

училището, в което уча и др./ 

7. Няма да поставям снимки в интернет със свободен достъп на видимост без предварително 

одобрение от родител. 

8. Няма да отварям e-mail от непознат адрес и никога няма да отговарям на такива писма. 

9. Няма да правя нищо, за което ме помоли някой, с когото съм се запознал онлайн, особено 

ако знам, че моите родители не биха одобрили постъпката ми. 

10. Няма да се обаждам, пиша писмо, изпращам колет или картичка на човек, с когото съм се 

запознал онлайн, без първо родителите ми да разрешат. 

Аз зная, че Интернете прекрасно място. Аз също зная, че е важно да следвам тези правила, за 

да бъда в безопасност, докато сърфирам. 

Съгласен/съгласна съм с написаното по-горе.                      Подпис на ученика: 

 Б. От родител 

Декларирам, че ще предпазвам детето си от опасностите в Интернет, като налагам 

спазването на тези правила. Ако моето дете се натъкне на опасност или попадне в 

неподходяща за него ситуация, и ме уведоми за  това, ще подходя отговорно и с разбиране, 

без да обвинявам никого. Заедно ще я преодолеем и ще се опитам да гарантирам, че няма да 

се повтори в бъдеще. 

Съгласен/съгласна съм с написаното по-горе.                      Подпис на родител: 


