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I. ОБХВАТ НА КОДЕКСА  

Чл. 1.   
(1) Етичният кодекс представя нормите за етично поведение и взаимоотношения на 
участниците в образователния процес.  
(2) Етичните правила се прилагат за всички членове на училищната общност в на ОУ 
„В. Априлов” – гр. Русе, съобразно: 

 Закона за предучилищното и училищно образование; 
 Закона за закрила на детето; 
 Конвенцията на ООН за правата на детето; 
 Европейската харта за правата на човека; 

и се отнасят до oтношенията между: 
1. Учители и ученици;  
2. Учители и служители;  
3. Учители;  
4. Работещите в училището и родителите. 
 
II. ЦЕЛИ НА КОДЕКСА 
 Чл. 2. Настоящият кодекс има за цел:  
1. Да установи общи, валидни за всички участници в училищната общност и 
доброволно приети  от тях етични норми на поведение и взаимоотношения, с цел 
създаване на партньорска среда в образователния процес;  
2. Да развива култура и ценности, основани на принципите на хуманност, законност, 
демократичност и зачитане правата на човека; 
3. Да повиши общественото доверие към учителите и училището. 
 
ІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 3. Членовете на училищната общност – ученици, учители, педагогически 
специалисти, родители, административен и помощен персонал са партньори, имащи 
права и отговорности, свързани с осигуряване на ефективен образователен процес. 
Чл. 4.  
(1) Всеки член на училищната общност действа съгласно своята професионална и 
личностна подготовка като всички заедно се стремят да постигнат изграждането на 
модерно и демократично училище и повишат качеството на образование.  
(2) Всички членове на училищната общност следват поведение, което допринася за 
формиране облика на учебното заведение, както при изпълнение на служебните си или 
училищни задължения, така  и в своя обществен и личен живот. 
Чл. 5. Взаимоотношенията между членовете на училищната общност се градят върху 
доверието, почтеността, уважението към личността и зачитането на личното 
достойнство и свобода. 
 
IV. УЧЕНИЦИ 
Чл. 6. В поведението си учениците се ръководят от моралната максима: „Не постъпвай 
с другите така, както не искаш да постъпват с теб.” 
Чл. 7. Ученикът защитава своята позиция свободно със слово и поведение без да 
накърнява свободата и достойнството на другите. 
Чл. 8. Ученикът постъпва винаги така, че всеки от съучениците му да може да изказва 
и защитава свободно разбиранията си и да отстоява позициите си. 
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Чл. 9. Ученикът проявява уважение към личността на всеки без да използва лични 
обиди и квалификации при изразяване на несъгласие. Неуважение е всяко действие, 
което е нежелано или се разбира като обидно от другите. 
Чл. 10. В своята дейност ученикът се стреми да не нарушава личното пространство на 
другите. Недопустимо е обсъждането на личностните качества на съученици и 
учители, както и публичното разпространяване на поверителна информация за тях. 
Чл. 11.  
(1) Всеки ученик съдейства на учителите си в изпълнението на техните професионални 
задължения. 
(2) Подготвя се и работи активно в учебните часове. 
(3) Стреми се към усъвършенстване на знанията и личността си. 
(4) Помага винаги, когато някой се нуждае от помощ и той може да я окаже. 
Чл. 12. Ученикът се отнася с уважение към всички членове на училищната общност и 
към институцията училище – носи училищната униформа, говори учиво, спазва добрия 
тон във взаимоотношенията. 
Чл. 13. Правила на поведение в социалните мрежи: 
1. Ученикът не снима и не публикува клипове с обидно съдържание за учители и 
ученици;  
2. Ученикът не качва снимки или колажи, които уронват достойнството на връстниците 
му, преподавателите и училището; 
3. Ученикът не употребява обидни и агресивни думи в интернет пространството. 
 
V. УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ 
 
Чл. 14. Учителят  трябва да бъде професионално подготвен, непрекъснато да повишава 
своята квалификация и поддържа съвременно ниво на знания, за да осигури правото на 
учениците на качествено образование. Положителните резултати в професията са 
възможни само благодарение на добра екипна работа и пълноценно взаимодействие 
между всички участници в училищната общност. 
Чл. 15. Учителят информира и обсъжда с родителите образователните практики, които 
прилага.  Всяко семейство трябва да бъде подпомагано да развие и изяви пълния 
потенциал на децата си. 
Чл. 16. Учителят създава ясни правила за провеждане на часа, от които няма 
изключение, еднакви за всички и сам не ги нарушава. 
Чл. 17. Учителят се отнася с уважение и разбиране към всички ученици и техните 
родители, без разлика във възрастта, етноса, пола, расата, вероизповеданието и други 
културни различия. 
Чл. 18. Учителят оказва съдействие както при решаването на познавателни проблеми, 
така и при проблеми, свързани с взаимоотношенията с учениците; разговаря с 
учениците учтиво. 
Чл. 19. 
 (1) Изпитването и оценяването на учениците не е наказание, а начин да получат 
професионално мнение за своите знания и подготовка, както и да подложат своите 
позиции на обсъждане в часа.  
(2) Оценяват се само знанията, а не поведението. 
(3) Оценяват се само действията, а не се правят квалификации на личността. 
(4) Оценява се личния напредък на всеки ученик и постиженията не се сравняват 
публично. 
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Чл. 20.  
(1) Учителят сам утвърждава своя авторитет с професионализъм, компетентност и 
умения в отношенията си с учениците, колегите, родителите, административния и 
помощен персонал. 
(2) Учителят не допуска публично обсъждане на личностните качества и 
професионалните достойнства на колегите си.  
(3) Учителят е публична личност и трябва да съблюдава правилата за добро поведение 
при всички свои изяви в публичното пространство. 
(4) Не разгласява публично информация от педагогически заседания.  
Чл. 21. 
 (1) Учителят, служителят и работникът помагат на колегите си за изпълнение на 
техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции. 
(2) При възникване на спорове между колеги, същите се решават в рамките на добрия 
тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица. 
(3) В отношенията си с колегите, всеки един учител, служител и работник проявява 
уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и 
правата на личността. 
Чл. 22.  
(1) Учителят, служителят и работникът се отнасят с учениците, техните родители и 
гражданите с нужното уважение. Не накърняват достойнството им, не създават 
конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират. 
(2) Проявяват уважение към личния живот на учениците и техните семейства и не 
злоупотребяват с доверието им. 
 
VІ. РОДИТЕЛИ 
Чл. 23.  
(1) Родителите са равностойни партньори на своите деца и техните учители в учебния 
процес. 
(2) Проявяват постоянни грижи за доброто образование на своето дете. 
(3) Следят и насърчават неговите успехи. 
(4) Осигуряват всички възможности за развитие му . 
(5) Съобразяват се с индивидуалните потребности и желания на детето. 
Чл. 24. Семейството дава пример за разбирателство и добри отношения.  
Чл. 25. Родителят упражнява контрол и налага своя авторитет без насилие като зачита 
детето и спазва основните му права. 
Чл. 26. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, 
толерантност, инициативност и свободолюбие. 
Чл. 27. Родителят се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в 
контакт с всички членове на училищната общност. 
Чл. 28.  
(1) Родителите редовно се информират за развитието на своите деца в училище и 
вземат под внимание препоръките на учителите относно прилагането на добри 
практики при възпитанието на децата им. 
Чл. 29.  
(1) Родителите показват уважение към труда на децата и учителите.  
(2) Не обсъждат личните качества и проблеми на учител или чуждо дете в 
присъствието на децата си. 
(3) Не разпространяват поверителна информация за учители, други родители и 
ученици. 
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(4) Родителите се доверяват на професионалния опит на преподавателя и му осигуряват 
спокойствие и свобода за индивидуална работа с детето. Не създават напрежение и 
пречки при и по повод изпълнението на служебните и професионални задължения. 
Зачитат и пазят личното му достойнство и авторитет. 
(5) Въздържат се от обсъждане и търсене на мнение в непрофесионалните среди на 
публичното пространство по въпроси, свързани с развитието на детето им и 
педагогическите методи на преподавателя му. 
Чл. 30.  
(1) Родителите пазят и издигат авторитета на училището, подпомагат училищната 
общност в осъществяването на училищната политика, според възможностите и 
разбиранията си. 
(2) Не се включват в дейности, уронващи авторитета на училището. 
(3) Разгласяват в общественото пространство постиженията на училището или на 
негови представители. 
(4) Служат за пример при спазването на училищния правилник и този кодекс. 
 
 
 
VI. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА  
  
Чл. 31.  
(1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му 
казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.  
(2) Членовете се избират от Общо събрание за срок от три години.  
(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс 
от Общо събрание. 
Чл. 32. 
 (1) Комисията по етика:  
 - разглежда сигнали, 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 Общо събрание.  
Чл. 33. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в 
Комисията по етика.  
Чл. 34. 
 (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали в едноседмичен срок и се 
произнася с мотивирано становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването им. 
Директорът взима решение най-късно в едномесечен срок от постъпването им. 
 (2) При установено неспазване на този кодекс Комисията налага мярка .  
 Чл. 35. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 
Общото събрание   на  ОУ „В. Априлов”.  
Чл. 36.  
(1). Комисията по етика в ОУ „Васил Априлов” е постоянно действаща. 
(2). Комисията по етика се състои от пет души както следва:  
1. Елия Антонова Андреева  - старши учител начален етап  
2. Мариян Красимиров Крумов – старши учител прогимназиален етап    
3.  Кирил Венев Павлов - зам.- директор 
4. Деспина Петкова Василева - педагогически съветник 
5. Моника Борисова Цветкова - домакин 
(3) На първото си заседание комисията избира своя председател. 
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VII. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ  
Чл. 37.  
(1)Да защитава правото на училищната общност за реализиране коректни и отговарящи 
на етичните норми взаимоотношения.  
(2) Да допринася за установяването на професионални стандарти;  
(3) Да допринася за издигането на авторитета на на  ОУ „Васил Априлов”;  
(4) Да създаде система на саморегулиране чрез прилагане на Етичния кодекс и 
решаване на спорове между училището и обществото;  
(5) Да укрепва свободата на словото, защитавайки правата на учителите, учениците, 
родители  и служители в ОУ „ Васил Априлов“.   
   
VIII. МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЕТИЧНАТА 
КОМИСИЯ 
Чл. 38. Мерките за въздействие по този кодекс имат за цел да се предупреди и 
подтикне нарушителя към спазване на утвърдените за училищната общност етичните 
норми. 
 Чл. 39.  Мерките за въздействие на етичната комисия са: 
 (1) Писмено уведомяване за необходимостта от корекция на поведението.  
 (2) Предложение до работодателя за дисциплинарно наказание според КТ.  
 (3) Информиране на Обществения съвет.  
 (4) Непроизнасянето в срок от две седмици от получаване на сигнала се счита за 
мълчалив отказ за налагане на мярка. 
 
 IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 40. При първоначално постъпване на работа всеки един служител е длъжен да се 
запознае с разпоредбите на настоящия кодекс. Подписва декларация за спазване на 
Етичния кодекс на училищната общност при ОУ „Васил Априлов” – гр. Русе 
Чл. 41. Учениците се запознават с Етичния кодекс в часовете на класа, а родителите – 
на родителска среща и удостоверяват ангажимента си да го спазват с личен подпис. 
Чл. 42. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс могат да бъдат 
внасяни пред Педагогическия съвет на  ОУ „В. Априлов” – гр. Русе в края на учебната 
година. 
Чл. 43. Етичният кодекс се съгласува с Обществения съвет и Ученическия съвет, след 
което се приемат от Педагогическия съвет и утвърждава със заповед от директора. 
Този Етичен кодекс влиза в сила на 11.09.2018г.  
 
 


