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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

Днес, 18.09.2018г. в гр.Пазарджик страните: 
1.Училище „Отец Паисий" със седалище, гр.Пазарджик, ул. "Константин Величков" , 

наричана за краткост УЧИЛИЩЕ, 
и 
2. Учениците, представлявани от Наталия Стоянова Вълкова -председател на УС и 
3. Техните родители, представлявани от Апостол Тричков-председател на ОС 

Приеха настоящия 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

Страните, в духа на позитивния диалог се споразумяха за следното: 
Като подписват настоящия КОДЕКС, декларират намерението си за 

сътрудничество и съвместна дейност в работата си с децата/учениците в системата на 
предучилищното и училищно образование. 

Училището осигурява необходимите условия за развитието на детето и 
гарантира неговите права, свобода, сигурност, достойнство и уважение. 

Настоящият КОДЕКС се приема за учебната 2018/2019 г. 

Цел 
Настоящият кодекс има за цел да формира и утвърди етични правила за поведение и 
култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на образователната институция, 
както и да повишава общественото доверие в образователната институция, 
професионализма и морала на учителите и служителите. 

Принципи 
Дейността на образователната институция се осъществява при спазване принципите на 
законност, лоялност, честност, безпристрастност, неутралност, прозрачност, 
отговорност и действащото в Република България законодателство. 

Етични правила за поведение на детето/ученика 

В качеството си на участник в образователния процес нося отговорност да: 
• Посещавам училище редовно и навреме; 
• Проявявам максимална ангажираност към образователния процес; 
• Зачитам и ценя училището като институция; 
• Проявявам лоялност, толерантност, уважение, търпимост и приемане към 

учители, ученици и др.; 
• Спазвам училищните правила; 

Не създавам конфликти и не нарушавам правата на другите деца и учителите; 
• Не снимам други деца и учители, без тяхното съгласие; 
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• Не разпространявам информация, включително и в интернет - пространството за 
други деца, ученици, учители, без тяхното съгласие; 

• Пазя училищната собственост и се грижа за нейното поддържане в добро 
състояние; 

• Давам предложения на ръководството на училището за постигане на по-добри 
резултати и качество на обучение, както и за провеждането на различни 
училищни и извънучилищни инициативи; 

• Да бъда активен при реализирането на училищните и извънучилищни дейности; 

Наталия Стоянова Вълкова -председател на УС 

Етични правила за поведение на родителя 

В качеството си на участник в образователния процес нося отговорност да: 

• Осигуря посещението на детето ми в училище; 
• Развивам положително отношение на детето ми към училището; 
• Насърчавам детето ми да спазва училищните правила; 
• Със своето лично поведение и чувство за отговорност да давам пример на детето 

си; 
• Подкрепям училището относно спазването от учениците на училищните правила 

и поддържането на добро поведение и дисциплина; 
• Убедя детето ми да не ползва мобилен телефон в час; 
• Търся и получавам информация за успеха и поведението на детето ми; 
• Не допускам детето ми да посещава училище в неприличен вид; 
• Информирам своевременно училището за причините за отсъствие на детето ми; 
• Изразявам мнение за образователния процес и за подобряване на училищната 

среда; 
• Подпомап опазване и обогатяване на материално - техническата 

/Апостол I- председател на ОС/ 

Етични правила за поведение на УЧИЛИЩЕТО 

Училището носи отговорност да: 
• Предоставя качествени услуги, достъпни за всички, безпристрастно и без 

предубеждения; Създава среда, гарантираща сигурността и безопасността на 
учениците; 

• Окуражава учениците винаги да се държат по най-добрия начин; 
• Дава най - доброто на учениците по отношение на образователно -

възпитателния процес, чрез въвеждането на интерактивни методи на работа и 
използване на възможностите на ИКТ; 

• да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по 
повод изпълнението на служебните им задължения; 

• Информира родителите за поведението и успеха на ученика; 

Подпис: 

Подпис 

база на уч] 



• Бъде отворено към общността и предлага на родителите и да се включват във 
всекидневния живот на училището, чрез участието им в различни инициативи, 
тържества и др.; 

• Търси и насърчава даването на мнения от страна на родителите за участие при 
вземането на важни решения, касаещи училището, при планирането на 
училищни и извънучилищни дейности и др. 

• Осигури помещение и необходимите консумативи за дейността на ученическия 
съвет. 

чески съветник и представител на Училище/ 


