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ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО 

Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на ученици, 

учители и родители. Тази общност постига много повече на принципа на общото 

действие, като подпомага и допълва личните усилия на всеки. Всички членове на 

общността се отнасят с уважение помежду си и си помагат за постигането на една обща 

цел -по-добро образование. 

Всеки учител осъществява своите професионални задължения в услуга на 

учениците и допринася за формиране облика на училището. За всеки работещ в 

училището е чест и морален дълг да спазва принципите на професионалната етика. 

 

Въведение 

 Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца 

в сферата на образованието, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат 

при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява 

общи норми на поведение. 

 

РАЗДЕЛ I 

Цели на етичния кодекс: 

 

1. Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, от които следва да 

се ръководи педагогическия и обслужващия персонал в училището. Работещите с деца 

трябва да знаят и спазват тези правила в своята практика. 

2. Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към училището като 

институция и да издигне престижа на учебното заведение. 

3. Да утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им 

дейност. 

4. Да подпомогне работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в 

своята практика. 

5. Да очертае и посочи моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към 

семейството, помежду им и към обществото. 

 



 

 
   

РАЗДЕЛ II  

Основни положения 

 

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните 

принципи и ценности: 

чл.1. Детството е изключително важен период от живота на човека. 

чл.2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето. 

чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на: 

- свобода на изразяване на мнение; 

- свобода на мисълта, съвестта и религия; 

- формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно. 

чл.5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство 

методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на 

въздействие. 

чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, 

нравствено и социално развитие. 

чл.7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния 

си потенциал. 

чл.8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето. 

чл.9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му 

от рисковата ситуация. 

чл.10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките на специална закрила; 

чл.11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и 

социални качества. 

 

РАЗДЕЛ III 

Морални отговорности на училищната общност в училище 

 

чл.12. Учениците да се явяват в училище в прилично облекло и в естетичен външен вид. 

чл.13. Педагогическият и непедагогическият персонал да се явява на работа в подходящо 

облекло и външен вид, съответстващи на положението им на учители и служители в 

училище и на добрите нрави.  



 

 
   

чл.14. Класните ръководители и преподавателите да следят за външния вид на учениците 

и да ги отстраняват от училище, в случай, че са облечени в неподходящо облекло. 

чл.15. Класните ръководители съвместно с медицинския персонал да допускат до 

училище само ученици, които са с добри хигиенни навици и пълно спазване на санитарно 

– хигиенните норми,  без паразити. 

чл.16. Забранява се ползването на телефони и други мобилни апарати от учениците и 

учителите по време на учебните часове, освен случаите, когато се използват с учебна цел. 

Същите да се поставят в началото на часа в определено място за целта. 

чл.17. Ученикът нямат право да хвърля предмети, да показват неприлични жестове, 

викове, да прилага физическо и психическо насилие и други противообществени прояви, 

застрашаващи достойнсвото и авторитетета на учителите, учениците, административния 

и помощния персонал. 

чл.18. Учениците нямат право да носят в училище оръжие, както и други предмети, 

застрашаващи живота на училищната общност. 

чл. 19. Учениците, учителите и служителите нямат право да се явяват в училище под 

въздействието на различни опиати и алкохол. 

чл. 20. Учениците  нямат право да демонстрират прояви на интимна близост в сградата, 

в района на училището и по време на час.  

 

РАЗДЕЛ IV 

Норми за поведение в социалните мрежи 

  

чл.21. Забранява се снимането и публикуването на клипчета, в които има обидно 

съдържание за учители и ученици.  

чл.22. Забранява се качването на клипове и снимки със сексуално съдържание и насилие. 

чл.23. Учениците и преподавателите в училище нямат право да качват снимки, видеа или 

колажи, които уронват достойнството на друга личност или престижа на училището. 

 чл.24.Забранява се употребата на обидни и агресивни думи  

в социалните мрежи и интернет.  

чл.25. Забранява се на учениците влизането в сайтове, които не са свързани с учебното 

съдържание или не са за възрастта им, нито пък да влизат в социалните мрежи и интернет 

по време на учебните часове. 

 

РАЗДЕЛ V 



 

 
   

Взаимоотношения с колегите 

 

чл.26. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 

колегиалност. 

чл.27. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието 

и закрилата на правата на детето. 

чл.28. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки 

се от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме 

нетърпимост към подобни действия. 

чл.29. Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да се въздържа от 

действия, които уронват престижа на други колеги в присъствието на ученици или трети 

лица. 

чл.30. Педагогическият и непедагогическият персонал се задължава да не разгласява по 

никакъв начин конфиденциална информация, свързана с училището или с членовете на 

училищната общност.  

 

РАЗДЕЛ VI 

Комисия по етика 

чл.31.(1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението 

му казуси към СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово се създава Комисия по етика.  

    (2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една година. 

 (3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния 

кодекс от Педагогическия съвет. 

чл.32.(1) Комисията по етика: 

- разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс; 

- дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

 (2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава 

на заседание на Педагогическия съвет. 

чл. 33. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика. 

чл.34.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано 

становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им. 

 (2) При установено неспазване на този кодекс Комисията предлага санкция. 

чл. 35. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. 



 

 
   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Правилата за поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от 

ежедневната работа на училищната общност. По време на извънредно положение или 

извънредна обстановка се спазват всички правила за ограничаване разпространението на 

COVID-19. 

2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за закоността на действията 

на училищната общност и защита от неосонователни обвинения. 

3. Чрез спазване на правилата за поведение, заложени в Етичния кодекс, и приети от 

всеки служител в училище, се допринася за изграждането и утвърждаването на 

положителния образ на СУ „Васил Левски“. 

4. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие 

и обогатяване. 
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