
ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФИЛ НА УЧЕНИК В СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ – РУСЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

СУ за европейски езици предоставя достъп до услугите на облачната платформа на 

Google Workspace for education на своите служители и ученици. 

Workspace е система от онлайн инструменти, които могат да се използват за целите 

на образователния процес. За целта е нужно всеки ученик да притежава персонален 

профил (акаунт) с контролирани от училището потребителски права за достъп до 

ресурсите. Акаунтът се състои от две части – потребителско име с домейна на 

училището от типа uchenik@souee.bg, като вместо „uchenik” на всеки учащ ще бъде 

назначена идентификация, както и временна парола, която ученикът ще промени при 

първото влизане в профила си. 

Част от инструментите и услугите на Workspace са: електронна поща с домейна на 

училището souee.bg, достъп до неограничено облачно пространство в Google Drive, 

инструменти за създаване на онлайн офис документи, електронни таблици, презентации, 

формуляри и др., достъп до образователната платформа Classroom, където ще участват 

в учебни курсове на своите учители. 

За създаването на профил в Workspace не се изискват никакви други лични данни, 

освен име и фамилия на ученика. Ученическите профили се създават от администратор в 

училището, който няма достъп до физическите данни, които ученикът съхранява в 

профила си. Администраторът може да изтрие профил, като по желание на потребителя 

(ученика) данните, които се съхраняват в него да се пренасочат към друг профил, извън 

домейна на училището, или да се изтрият завинаги. 

Учителите в СУЕЕ по тяхна преценка използват образователни приложения за 

създаване на учебно съдържаниe за целите на изучаването на темите, включени в 

учебната програма. СУЕЕ се регистрира като училище, ползващо образователни 

платформи, като Уча.се, EdPuzzle, Kahoot, Bookcreator, Quizlet  и др. 

Учениците в гимназиален етап използват платформата eTwinning за работа по 

проекти, свързани с тематиката на учебните предмети, които изучават. За целта е нужна 

тяхната регистрация в платформата etwinning.net Тази регистрация се създава от 

учителя, който ръководи проекта и може да се използва само в тази платформа.   

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

Долуподписаният/ата ................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия на декларатора) 

родител/настойник на .................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия на детето) 

който/която е ученик/ученичка от ………клас в СУ за европейски езици – гр. Русе 

Основна информация за родителя/настойника: 

Телефон (мобилен телефон): ..................................................................................................... 

E-mail адрес: ................................................................................................................................. 

etwinning.net


 

 Не възразявам детето ми да притежава ученически електронен профил с домейна 

на училището, който ще се управлява от администратор в СУЕЕ; 

 Не възразявам детето ми да използва образователни платформи и приложения по 

преценка на учителите на СУЕЕ, в които ще се регистрира с ученическия си 

електронен профил.  

Във връзка с участието му в проекти по eTwinning: 

 Не възразявам детето ми да притежава профил в платформата eTwinning 

(etwinning.net), в която да се публикуват негови снимки и авторски произведения за 

целите на проекта, по преценка на учителя – ръководител на проекта; 

 Не възразявам да се публикуват  информация, снимки и авторски произведения с 

цел популяризиране на дейността и разпространяване на резултатите от 

проектите. 

 

Дата:       Декларатор: …………………………………. 
      (подпис) 

file:///C:/Users/SUEE/Downloads/etwinning.net

