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I. Осъществяване на комуникация чрез използване на имейл адрес:
1. Кореспонденцията по имейл може да се води между СУ „Йордан Йовков” - Русе 

и родител /и обратно/, учител и родител /и обратно/.
2. Целта на кореспонденцията е да се предават важни съобщения, свързани с 

отделното дете, които не е желателно да се предадат чрез сайта на училището или 
„Фейсбук” страницата на СУ „Йордан Йовков” - Русе и в случаите, когато не е могло да се 
осъществи връзка на живо или по телефона. Електронната поща ще се използва и за 
изпращане на уведомителни писма до родителите, в случаите когато това е необходимо.

3. При осъществяване на кореспонденцията, участниците са длъжни да спазват 
култура на общуване, взаимно уважение и да предоставят полезна и конструктивна 
информация в полза и в интерес на детето, родителите и персонала на училището.

4. На първата, за новата учебна година, групова родителска среща, родителите се 
запознават чрез Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния трудов 
ред, както и за възможността да се общува между родителите, учителите и директора на 
училището чрез кореспонденция по имейла.

5. Всеки участник в комуникацията решава, кой имейл да предостави за 
кореспонденция, а родителите на детето решават имейла на кой от двамата родители да 
бъде предоставен за кореспонденция.

6. Желателно е родителие, учителите и директорът да влизат в електронната си 
поща, която са дали за кореспонденция един път дневно.

7. Имейл адресът на директора е официалният имейл на училището и е публично 
достояние. Той е: у vovkov rousse@abv.bg

8. Имейлите за кореспонденция на учителите и родителите представляват 
конфиденциална информация, поради коего е забранено да се дават на други лица, които не 
са посочени като субекти на комуникацията.

9. При нарушаване на изискването посочено в т. 8 на служителите на училището се 
търси административна отговорност, съобразно Кодекса на труда, а на родителите 
съобразно Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния трудов ред.

IL Осъществяване на комуникация чрез използване на „Фейсбук” групата на 
училището и отделните класове.

1. Фейсбук групата може да се намери в социалната мрежа под името Средно 
училище Йордан Йовков.

2. Членуването в нея е доброволно. В нея могат да членуват настоящи и бивши 
родители и служители на СУ „Йордан Йовков” - Русе, представители на институциите, с 
които училището взаимодейства, както и пораснали вече бивши възпитаници на детското 
заведение.

3. Целта на комуникацията между училището, родителската общност и социалното 
обкръжение е да се запознава обществеността с живота на учениците, с техните 
постижения и радости, както и да дава полезна информация, свързана с опазване здравето и 
с възпитанието им. Също така да се популяризират подходящи за възрастта на децата 
учебни материали, книги, учебни пособия.

4. При необходимост, може да се изпращат на „Лични съобщения” уведомителни 
писма до родителя.

5. Родителите на всеки новопостъпил ученик попълват декларация, с която заявяват 
съгласието или несъгласието си детето им да бъде снимано по време на престоя му в 
училище и снимките да бъдат качвани в сайта и във „Фейсбук” групата на СУ „Йордан 
Йовков” - Русе.

6. Не е допустимо поставянето на снимки, които не са свързани с организационния 
живот на децата в училището и представляват лична и семейна информация, както и 
фотоси, които не съдействат за възпитанието на децата, коментари и материали, които 
нарушават добрия тон на общуване и демонстрират лош вкус, пошлост и вулгарност. Не е
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допустимо и поставянето на материали с цел реклама на фирми, институции и учреждения.
7. „Фейсбук” групата има администратор, който следи за спазването на правилата, 

посочени в т.6 и ако някой от участниците ги нарушава, той бива отстранен и блокиран. 
Ако някоя от публикациите не отговаря на посочените изисквания, то тя ще бъде изтрита.

III. Осъществяване на комуникация чрез използване на Електронния дневник на 
училището.

1. Във връзка е изискванията на Наредбата 8/11.08.2016 г. за информацията и 
документите за системата на предучилищното и училищвото образование през учебна 
2020/2021 г., СУ „Йордан Йовков“ -  гр. Русе ще има електронен дневник.

2. Родителите трябва да си направят регистрация в платформата, за да следят 
актуалните данни на децата си. Всеки родител, който се регистрира ще вижда данните 
САМО за детето си. Достъп до друга информация НЕ Е НА ЛИЧНА. Платформата има и 
мобилна версия. Комуникацията ученик-родител-учияище се осъществява в реално време.

Линк за регистрация: https://www.shkolo.bg/
IV. Осъществяване на комуникация чрез предоставяне на информация на 

родителите от записите в регистър „Видеонаблюдение” на камерите в училище:
1. Данните в регистър „Видеонаблюдение" се обработват електронно е помощта на 

камери за видеонаблюдение н компгютърна техника.
2. Данните в регистър .Зидеонаблюдение" се съхраняват до 15 дни. Освен ако не е 

наложителен по дълъг срок за съхранение във връзка с извънредна ситуация по Закона за 
частната охранителна дейност.

3. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни 
(вкл. видеозаписи). В случаите, когато при осъществяване правото на достъп: на 
физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е 
длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се 
само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за 
заличаване/маскиране на образите на другите лица - обект на видеонаблюдението. При 
липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен 
само със съгласието па всички лица - обект на видеонаблюдението.

4. Записите от видео наблюдението могат да бъдат предоставени за разглеждане на 
родителите само в учшшщната сграда в присъствието на директора, или упълномощено от 
него лице от персонала, тъй като видеозаписите от системата за видеонаблюдение 
съдържат лични данни по смисъла на чл.4, §1 от Общия регламент за защита на личните 
данни (ЕС) 2016/679, ОРЗД. Видеозаписите не се предават на родителите. Училището няма 
правомощия на разследващ орган и при необходимост видеозаписите могат да бъдат 
изискани от ДПС към ОД на МВР Русе.

5. Правото на достъп за разглеждане на видеозаписите се осъществява е писмена 
молба до директора на училището. Молбата може да бъде отправена и по електронен път 
по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Срокът за предоставяне 
на видеозаписите е 10 работни дни.

Правилата за електронна комуникации на СУ „Йордан Йовков“ -  гр. Русе за 
учебната 2021/2022 година са отворен документ, който при промяна на нормативната 
база и по предложение на членовете на Педагогическия съвет, може да бъде променян 
и допълван.
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