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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 
                        ВЪВЕДЕНИЕ 

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение 

на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните 

правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в 

ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение. Този кодекс    

определя правилата за поведение на учениците, преподавателите и служителите в       

ІII ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Търговище и има за цел да повиши общественото доверие 

в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището. 

Етичният кодекс е разработен  в изпълнение на 

                Закон за предучилищното и училищното образование 

                                              

                                                Глава първа. 

                                        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                   

                                                    Раздел I 

Чл. 1. (1) Настоящият кодекс регламентира етичните норми на поведение и 

взаимоотношенията между участниците в образователно-възпитателния процес в ІII ОУ 

„П.Р.Славейков” гр. Търговище – учениците, учителите и другите педагогически 

специалисти, ръководството, непедагогическия персонал, родителите. 

(2) Етичният кодекс има за цел: 

- да изгради позитивен организационен климат, създаващ условия за сътрудничество, 

ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в 

процеса на образование; 

- да формира организационна култура, спомагаща за партниране между всички страни в 

училищната общност, утвърждаване на доброто име и издигане престижа на 

училището, повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на 

педагогическите специалисти. 
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Чл. 2 (1) Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал изпълняват 

служебните си задължения при строго спазване на: 

- основните нормативни актове и документи в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

- Конвенцията за правата на човека; 

- Конвенцията за правата на детето; 

- Закона за закрила на детето; 

- Закона за защита на личните данни; 

- Закона за защита от дискриминация; 

- Етичния кодекс на работещите с деца; 

- вътрешноучилищните документи – правилници, правила, инструкции, инструктажи и 

други. 

(2) Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал извършват дейността 

си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да 

подобряват работата си. 

(3) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и 

непедагогическият персонал се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, 

като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да са 

прояви на дискриминация, независимо от идеологическата, расовата, религиозната и 

етническата принадлежност на: 

- членовете от педагогическия и непедагогическия персонал; 

- учениците; 

- родителите; 

- гражданите. 

 

                 

                                                      Раздел II 

                                          

                                        ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ 

 

 Чл. 3. Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните 

ценности и принципи: 

(1) Детството е изключително важен период от живота на човека. 

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

(3) Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

(4) На всяко дете е гарантирано правото на: 

− свобода на изразяване на мнение; 

− свобода на мисълта, съвестта и религията; 

− формиране на собствени възгледи с право да ги изразява свободно. 



(5) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи 

на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие. 

(6) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено 

и социално развитие. 

(7) Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния 

си потенциал. 

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

(9) Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от 

рисковата ситуация. 

(10) Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила. 

(11) Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и 

социални качества. 

 

 

                                                  Глава втора 

                                    ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

 

  Чл. 4. Всички участници в образователно-възпитателния процес в ІII ОУ 

„П.Р.Славейков”  гр. Търговище – учениците, учителите и другите педагогически 

специалисти, ръководството, непедагогическия персонал, родителите с цел ефективно 

партниране помежду си спазват приетите в училището норми на поведение. 

                                                   

                                                           Раздел І 

                                       МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 

 Чл. 5. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал изпълняват 

задълженията си по отношение на учениците безпристрастно и без предубеждение, 

създавайки условия на равнопоставеност, като се отнасят внимателно, с необходимото 

уважение и отзивчивост към учениците и техните искания. 

Чл. 6. (1) В отношенията си с учениците педагогическите специалисти и 

непедагогическият персонал уважават уникалността и потенциала на всяко дете. 

(2) Работят в най-добрия интерес на детето, като му предоставят подкрепа за личностно 

развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията им в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

(3) В работата си в никакъв случай не използват физически наказания и възпитателни 

методи, уронващи достойнството на детето. 

(4) Педагогическите специалисти не участват в практики, които дискриминират по 

някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, 

националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или 

убежденията на родителите. 

(5) Педагогическите специалисти да разпознаят симптомите на насилие над дете – 

физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да 

познават и спазват законите и процедурите, защитаващи детето от насилие. 



(6) При съмнение за малтретиране да уведомяват органите за закрила на детето и да 

следят дали са предприети необходимите мерки. 

(7) Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажат пълно 

съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. 

 

                                                         Раздел ІІ 

                        ВЗАИМОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 7. Учениците общуват толерантно със съучениците си, като зачитат правото им да 

бъдат различни. 

Чл. 8. Уважават чуждото мнение и отстояват в рамките на добрия тон собственото си 

становище. 

Чл. 9. Държат се отговорно, способни са да признаят грешките си. 

Чл. 10. Решават конфликтите помежду си по мирен начин. 

Чл. 11. Предотвратяват неприемливо поведение на съучениците си. 

Чл. 12. Не публикуват в интернет пространството и не предоставят информация на 

трети лица за свои съученици, която накърнява тяхното достойнство. 

                                                          

                                                               Раздел ІІІ 

ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

Чл. 13. (1) Взаимоотношенията между ученик и учител са в рамките на доброто 

възпитание – учтиво и уважително. 

(2) В поведението си в училище ученикът не проявява агресия, не нарушава 

дисциплината, не накърнява правата и достойнството на учителите и персонала. 

(3) Ученикът свободно може да изразява мнението си, да изисква информация по 

интересуващите го въпроси, да иска помощ и съвет от учители, други педагогически 

специалисти и непедагогическия персонал. 

                                                                

                                                                Раздел ІV 

                                   МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

Чл. 14. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и 

всеки път, когато конкретна ситуация или поведението на детето го прави необходимо. 

(2) Правата и задълженията на родителите са определени в чл. 209 и чл. 210 от ЗПУО. 

Чл. 15. (1) В работата си с родителите педагогическите специалисти и 

непедагогическият персонал изпълняват задълженията си безпристрастно и 

непредубедено, като показват добро възпитание, уважение, внимателно отношение и не 

създават конфликти. 

(2) Зачитат достойнството на всяко семейство, неговата култура, език и убеждения. 

Чл. 16. Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и 

правото му да взема решения за своите деца. 



Чл. 17. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и 

когато е възможно, включвайки го във вземането на такива решения. 

Чл. 18. Зачитане правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се 

работи с детето. 

Чл. 19. Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните 

деца. Не позволяване и не участие в изследвания, които по някакъв начин могат да 

застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето. 

Чл. 20. Да не се използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване. 

Да не се влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на 

ефективността на работата с детето. 

Чл. 21. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал опазват данните и 

личната информация на учениците, техните родители и гражданите, станали им 

известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения, за 

изключение на случаите на малтретиране и неглижираност от страна на родителите. 

Чл. 22. При работа с родители и граждани учителят и служителят учтиво отговарят на 

поставените им въпроси, съгласно длъжностната си характеристика, като при 

необходимост пренасочват проблема към съответното компетентно лице. 

 

                                                        Раздел V 

           ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 23. В отношенията си към децата родителите се грижат за физическото и 

психическото им здраве, следят и насърчават техните успехи, упражняват контрол 

върху тяхното поведение. 

Чл. 24. Учениците уважават родителите си, като споделят с тях своите успехи и 

проблеми от ежедневието си. 

Чл. 25. Родителите съдействат според възможностите си за утвърждаване авторитета на 

училището, като участват в живота на училищната общност. 

    

 

                                                               Раздел VІ 

                                       ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

Чл. 26. (1) В отношенията с колегите си педагогическите специалисти и 

непедагогическият персонал проявяват лоялност, уважение и коректност, като не 

допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. 

(2) Уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот. 

Чл. 27. Учителят, служителят или работникът е длъжен да помага на колегите си за 

изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и 

функции. 

Чл. 28. (1) Учителят, служителят или работникът няма право да уронва доброто име 

или да поставя под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни 

изявления или действия. 

(2) Недопустимо е отправянето на обиди между персонала. 



Чл. 29. При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в 

рамките на добрия тон, като е недопустимо това да става в присъствието на външни 

лица. 

Чл. 30. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите 

тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител. 

 

 

                                                                       Раздел VII 

                                   МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

Чл. 31. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал предоставят 

висококачествени програми и услуги. Не предлагат  услуги, за които не притежават 

компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност. 

Чл. 32. Създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни 

здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие. 

Чл. 33. Подобряване на сътрудничеството между организациите, както и на 

интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към 

благополучието на децата и семейството. 

Чл. 34. Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и на техните нужди 

от обществото. 

Чл. 35. Работа за популяризиране правата на децата, както и за повишаване 

чувствителността на обществото към нарушаването им. 

Чл. 36. Работа в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието 

на децата и семействата им, и противопоставяне на тези, които го нарушават. 

 

                                                           Раздел VIII 

                        ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ 

                             НА  ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, РУО ТЪРГОВИЩЕ И МОН 

Чл. 37. (1) Служителите извършват своята дейност на най-високо ниво на 

компетентност в съответствие с професионалните критерии, поемат само такива задачи, 

за които са придобили необходимата квалификация. 

Чл.38. Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, 

своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 

Чл.39. Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като 

при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната 

компетентност. 

 

 

                                                            Глава трета 

                 ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО 

 

                                                                 Раздел І 



                                      ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл.40. Учителят, служителят и работникът не трябва да иска, приема или разпределя 

подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, 

за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние 

върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или 

да бъдат възнаграждение за това. 

 Чл.41. Учителят, служителят и работникът не трябва да позволява да бъде поставян 

или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не 

трябва да извършва работата си по начин, допускащ влияние от друг. 

 Чл. 42. Учителят, служителят и работникът опазва повереното му имущество с 

грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира 

своевременно директора при загубата или повредата му.  

Чл. 43. Учителят, служителят и работникът в изпълнение на заеманата длъжност трябва 

да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, 

средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да 

бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е 

изрично предвидено. 

 Чл.44. Учителят, служителят и работникът трябва да извършва необходимите действия 

за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или 

му е известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на 

служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на 

информацията. 

 Чл.45. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна 

информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е 

упълномощен да го направи. 

 Чл.46. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които 

биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност 

или който и да е служител в системата.  

Чл.47 Учителите, служителите и преподавателите в 3 ОУ "П.Р.Славейков" подпомагат 

ръководството на училището, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност 

и активност, както при разработването и провеждането на политиката на МОН в 

сферата на образованието, така също и при осъществяването на правомощията на 

директора на училището и при изпълнението на решенията на Педагогическия съвет. 

Чл.48   Преподавателите и служителите споделят честно и открито с директора 

проблемите, с които се сблъсват в своята пряка работа, както и своите идеи, 

предложения и решения. 

 Чл.49 Преподавателите и служителите се стремят да повишават своя професионализъм 

и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността им 

и се стараят да развиват собствения си потенциал и да постигат увеличаване 

ефективността и качеството на работа, като въвеждат модерни форми на обучение и 

следват новите тенденции на съвременното знание. 

                                                            Раздел ІІ 

                                                  ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл. 50. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот 

педагогическите специалисти и непедагогическият персонал следват поведение, което 

не уронва престижа на училището и на професията. 



(2) Не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави. 

Чл. 51. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал се стремят да 

избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им целят да ги 

преустановят, като запазят спокойствие и контролират поведението си. 

Чл. 52. Спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на 

служебното им положение и на институцията, която представляват. 

 

                                                                   Глава четвърта 

                                                  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 53. . Конфликт на интереси възниква тогава, когато учителят, служителят и 

работникът има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното 

и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.  

(1) Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал не могат да използват 

служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си 

интереси. 

(2) Не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или друга обвързаност 

от лица, фирми и организации, която може да повлияе на изпълнение на служебните им 

задължения или вземането на решения. 

Чл. 54. Когато на учителя, служителя или работника е възложена задача, чието 

изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, той е задължен своевременно да 

информира директора. 

Чл. 55. Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане 

при наличие на конфликт на интереси. 

Чл.56. Учители и служители, на които станат известни факти и обстоятелства за 

възникнал конфликт на интереси, докладват на административното ръководство за 

предприемане на необходимите мерки за изясняване на въпроса. 

(1) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията 

на ръководителя му преподавателят и служителят може да се оттегли от служебните си 

задължения, които са причина за възникването на конфликта. 

 (2) Преподавателят и служителят не може да извършва дейности, забранени от Закона 

за предучилищното и училищното образование, както и да получава доходи от 

забранени със закона дейности. 

 

                                                            Глава пета                                             

                                               КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

Чл. 57.  

(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 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. 58. (1) Комисията по етика се състои от 4 члена: 

Председател- Цветелина Владимирова-ст.учител ООП 

Членове:1.Ваня Христова-ст.учител НЕ 

    2. Иван Николов-ст.учител ГЦОУД 

               3. Алиме Акифова- непедагогически персонал 

(2) Механизъм за разглеждане на постъпили сигнали 

1.Всеки участник в образователно-възпитателния процес в III ОУ”П.Р.Славейков” гр. 

Търговище има право да внесе сигнал в комисията по етика. 

2.Сигналите за нарушения се приемат в училището и се регистрират във входящ 

дневник- регистър. 

3.Комисията по етика не е длъжна да разглежда анонимни сигнали. 

4.Комисията по етика разглежда жалби, свързани с нарушаването на настоящия етичен 

кодекс: 

4.1.Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в 7- 

дневен срок от постъпването му. 

4.2.При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и 

се провежда разговор със свидетели на нарушението. 

4.3.При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо 

такова в 7-дневен срок след първото. 

4.4. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване 50% +1 

4.5.При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети 

дисциплинарни мерки по Кодекса но труда. 

5. Въз основа на становището на комисията по етика директорът взема решение в 14-

дневен срок за необходимостта от превантивни мерки или налагане на санкция. 

6.За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на 

комисията по етика и лицето, подало сигнала. 

7. За всяко свое заседание Комисията води протокол. Заседанията са редовни и се 

провеждат, ако присъстват всички членове на Комисията. 

8. Комисията поддържа протоколна книга, входяща книга за регистрация на сигналите 

и класьор на издадените становища. 

9. Цялата документация на Комисията се съхранява от нейния председател. 

10. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се 

запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила. 

(3) Регистриране, докладване и установяване на нарушенията на Етичния кодекс се 

извършва съгласно работна инструкция ДОК 01-01-01 от СФУК. 

Чл. 59. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на ІII ОУ „П.Р.Славейков”  гр. Търговище. 

 

 



 

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 1. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду 

си с уважение. 

 2. Личната отговорност на ученика означава: 

 - Да се учи колкото може по-добре;  

- По време на учебните часове мястото на ученика е в клас;  

- Да не решава конфликтите в училище с агресия (физическа или вербална) и при 

необходимост да оказва помощ на нуждаещите се негови съученици или 

преподаватели; 

 - Да не обижда и сплетничи за друг, включително в Интернет и социалните мрежи; 

 - Да спазва Правилника за дейността на училището и ЗПУО. Да допринася за развитие 

на добрите традиции; 

 - Да не накърнява авторитета и достойнството на учителите; 

 - Да не накърнява достойнството на съучениците си и служителите;  

- Да иска съвети от учители и родители, когато се налага; 

 - Да уважава различните мнения 

. - Да оказва помощ на нуждаещите се / различните /. 

 - Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси. 

 - Да не употребява нецензурни изрази; 

- Да не си подсказват и да пречат с поведението си при провеждането на учебно-

възпитателния процес;  

- Да пази името и авторитета на училището;  

- С делата и постиженията си да допринася за неговото издигане. 

 3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано 

достойнството му. 

 4. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси. 

 5. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от  

благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми 

към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си. 

 6. Ученикът има право да изисква информация по всички интересуващи го въпроси, 

свързани с неговото обучение, възпитание, права и задължения;  

7.  Основните правила за приятелски отношения между учениците са:  

- · Да не употребяват нецензурни изрази; 

 - · Да не сплетничат един за друг; 

  

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ 

 1. Родителите помагат според възможностите си, за да се утвърди трайно авторитетът 

на училището. 

 2. Основни задължения на родителя /настойника/ са:  



- · да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете; 

 - · да следи и насърчава неговите успехи;  

- · да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие; 

 - · съдейства за самостоятелното критично мислене на детето; 

 - · да участва активно в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част 

от развитие на умения за учене през целия живот; 

 - да се съобразява с индивидуалните потребности и желания на детето; 

 -  да осигурява редовното присъствие на ученика в училище, като уведомява 

своевременно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика; 

 - · да посещава и да участва активно в организираните в училище общи и/или класови 

родителски срещи;  

- да се явява в училище след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

 - · да проявява постоянни грижи за доброто образование, обучение и възпитание на 

своето дете;  

3. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения. 

 4. Задължение на родителя /настойника/ е да се интересува от мнението на учителите и 

да се съобразява с тях. 

 5. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие като 

зачита детето и спазва основните му права. 

 6. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, 

инициативност и свободолюбие.  

7. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно 

и в контакт с всички членове на училищната общност.  

8. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача – да създава 

ценности и да ги предава на следващите поколения. 

 9. Родителят е длъжен да съдейства на училището при съмнения за случай на Covid-19. 

Необходимо е веднага да уведоми класния ръководител или ръководството на 

училището.  Класният ръководител информира своевременно родителя при съмнения за 

Covid-19.  

10. Задължение на семейството е да осигури лични предпазни средства на детето. 

 11. Лична отговорност на родителя е присъствието на детето при евентуално 

преминаване на обучение в електрона среда от разстояние. 

                                                             Глава шеста 

                                         ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

& 1. Настоящият Етичен кодекс е разработен въз основа на Етичен кодекс на 

работещите с деца, чл. 175 от ЗПУО, чл. 11, ал. 2 и чл. 13, ал. 3, т. 11 от Закона за 

ФУКПС, Инструкция Раздел ІІІ, т. 1,1 от Методически насоки по елементите на 

финансово управление и контрол на министерството на финансите  

& 2. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен 

да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс. 



& 3. При неспазване нормите на поведение в този кодекс педагогическите специалисти 

и непедагогическият персонал носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на 

труда. 

Настоящият Етичен кодекс е приет с решение на педагогическия съвет № 19 

/13.09.2021г и се разпорежда за изпълнение през учебната 2021-2022 г. със заповед на 

директора № З- 1031/13.09.2021г. Съгласувано с: Протокол № 15.09.2021г на 

Обществения съвет към III ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище 

 

 

Председател на СО на СБУ при КНСБ:    Стойна Кичукова – старши учител - 

Председател на СО към КТ „Подкрепа”:  Камен Драганов  – старши учител - 


