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           „ Истинското образование 

      може да се случи единствено чрез 

            истински взаимоотношения“ 

 
                                                 Алианс за приобщаващо образование 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Етичният кодекс е създаден на основание Закона за предучилищното и 

училищно образование, обнародван в Държавен вестник, бр.79 от 13.10.2015 

год., в сила от 01.08.2016 год. 

2. Етичните правила в този кодекс се отнасят до всички участници в 

училищната общност – ученици, учители и родители. 

3. Правилата на поведение, съдържащи се в този кодекс са неизменна част 

от ежедневието на членовете на училищната общност. 

4. Спазването на етичните правила е гаранция за чисти взаимоотношения, 

култура на общуване и добро партниране между учасниците на училищната 

общност. 

5. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, който подлежи на 

развитие и обогатяване. 

 

 

I. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

 

1. Развива култура на общуване и общочовешки ценности, които се 

основават на принципите на хуманност, демократичност и зачитане на 

човешките права. 

2. Формира прозрачност, яснота и доверие към училището като 

институция. 

3. Регламентира етичните стандарти във взаимоотношенията между 

участниците в училищната общност 

 

II. ОБЩИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА 

 

Като членове на училищната общност на ОУ „Любен Каравелов“ – град 

Видин, ние учениците, учителите и родителите сме длъжни: 

1. Да се чувстваме свободни граждани на Република България, да обичаме 

своето семейство, училище, Родина. 

2. Да се уважаваме и ценим взаимно. 

3. Да бъдем толерантни и да уважаваме чуждото мнение. 

4. Да отстояваме аргументирано личното си мнение. 
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5. Да решаваме всеки възникнал конфликт с разбиране, добронамереност 

и спокойствие. 

6. Да приемем правилата за поведение в училище като лична кауза и 

съвестно да ги спазваме, знаейки, че това ще осигури личния ни комфорт и 

благополучие. 

7. Да се стремим да бъдем достойни и отговорни хора. 

8. Да опазваме училищното имущество така, както пазим личните си 

вещи. 

9. Да полагаме грижи за нашето училище, за да става то все по-уютно, 

желано и приветливо. 

10. Да не използваме никакви форми на насилие и тормоз във 

взаимоотношенията си с другите. 

11. Да се отнасяме с уважение към възрастните. 

12. Да зачитаме правата, честта и достойнството на хората около нас. 

 

III. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА 

1. Аз съм отговорен за собствените си действия, за това какво правя и 

какво говоря. 

2. Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците си. 

3. Аз нося всичко необходимо за урока, пиша редовно домашните си 

работи и се стремя да постигам успехи в обучението. 

4. Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е изгубен за 

мен. 

5. Аз участвам активно и целенасочено в работата на класа. 

6. Аз оказвам помощ и съдействие винаги когато това е необходимо. 

7. В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който 

говори. 

8. Аз опазвам училищното имущество. 

9. Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен. 

10.  Аз се стремя да обмислям това, което ми предстои да направя, за да 

избегна негативния резултат от моите действия. 

11.  Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите. 

12.  Аз не се бия, не обиждам, не разпространявам слухове с невярно 

съдържание. 

13.  Аз мога и искам да преуспея и съм мотивиран да го постигна. 

14.  Аз се стремя да не уронвам авторитета на учителите и училището си. 

15.  Аз строго и отговорно спазвам общите правила и етичните правила на 

ученика, които са записани в този кодекс. 

 

IV. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА НА УЧИТЕЛЯ 

1. Аз вярвам в равния шанс на всички. 

2. Аз се старая да помагам на учениците в максимална степен. 

3. Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки. 
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4. Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си в подкрепа на 

учениците. 

5. Аз спазвам Етичния кодекс за работа с деца. 

 

V. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА НА РОДИТЕЛЯ 

1. Аз участвам активно в училищния живот. 

2. Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и 

подготвянето на уроците на моето дете. 

3. Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение. 

4. Аз оказвам помощ на училището, в което учи моето дете. 

 

VI. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ НЕОБХОДИМИ,  

СЪТВОРЕНИ В СТРОЙНИ РИМИ 

 

1. Вежлив и усмихнат винаги бъди –  

така доброто само ще те навести! 

 

2. Никога пред трудности не свеждай ти глава! 

Смело си кажи: „Аз искам и мога да постигна това!“ 

 

3. Не забравяй и не захвърляй книжките, 

не ги оставяй да ги „четат“ мишките! 

 

4. Чуеш ли на двора звънчето да звъни, 

в стаята влез и за час се приготви! 

 

5. Изправен на чина ти седни, 

главата на две педи от листа да стои! 

 

6. Мобилният си телефон преди часа ти изключи, 

за да не може на работата ти да навреди! 

 

7. Ако отговора на въпроса знаеш – ръка вдигни, 

но не подсказвай и на никого недей пречи! 

 

8. Понякога не можеш пръв да станеш, 

но това не пречи добър да си останеш! 

 

9. В класната стая не се храни! 

С хартии и боклуци тя ще с замърси! 

 

10.  Книги, тетрадки, учебници чисти пази, 

а всяка страничка от тях със знания ще ти се отблагодари! 
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11.  Пред компютъра дълго време не стой, 

вреден за теб е този престой! 

 

12.  В междучасията не тичай в коридора, 

надбягвай се с приятелите си на двора! 

 

13.  Можеш да влезеш в спорове често, 

но с разговор реши кое е честно! 

 

14.  Ако видите някой в ъгълчето да плаче,  

кажете му, че е силен като юначе! 

Така в труден за него час,  

ще му покажете колко е важен той за вас! 

 

15.  И да не забравяме знаците и правилата!  

Срещаме ги на улицата и в играта! 

 

16. Ще ги спазваме още като ученици  

и ще пораснем ний големи умници! 

 

17.  За да бъдем послушни в клас – 

това зависи само от нас! 

    Така ще бъдем приятели добри 

и ще се забавляваме от ранни зори! 

 

 

 

 

„Бъдете, а не казвайте!“ 


