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Чл. 1. Етичният кодекс на СУ “Отец Паисий“ урежда стандартите за етично 

поведение на работещите педагогически специалисти и непедагогически персонал, 

учениците и родителите в училището и регламентира етичните правила, които следва да 

се прилагат при изпълнение на служебните и ученическите им задължения. Установява 

общи норми на поведение. Училището утвърждава ясни правила основани на 

добродетелите, изгражда атмосфера на ред и единство. Очертава ясни граници, свързани 

със споделената от всички представа за проява на общочовешите добродетели при 

комуникацията. На тази принципна основа прилагането на настоящия етичен кодекс цели 

да се създаве безопасна и позитивна учебна среда и условия за пълноценно личностно 

развитие на участниците в образователния процес .  
 

Раздел I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 2. Участниците в образователния процес са учениците, педагогическите 

специалисти и родителите, които изпълняват своите функции и спазват следните основни 

човешки ценности и принципи: 

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

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

3. Всеки ученик притежава неповторима уникалност и стойност. 

4. На всеки ученик е гарантирано правото на: 

– свобода на изразяване на мнение; 

– свобода на мисълта, съвестта и религията; 

– формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно; 

5. Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство 

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

въздействие. 

6. Всеки ученик има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, 

нравствено и социално развитие. 

7. Всеки ученик и неговото семейство заслужават да бъдат подпомогнати да 

развият пълния си потенциал. 

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

учениците. 

9.  За всеки ученик, попаднал в риск, възниква спешна необходимост от специална 

закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

10. Учениците с изявени дарби се ползват от мерки за специална подкрепа и 

закрила. 

Чл. 3.  Участниците в образователния процес говорят на езика на добродетелите, 

като при всички форми на общуване и комуникация проявяват етично своите емоционално 

- личностни, морални и социални качества, като уважение, толерантност, честност, 

коректност и т.н. 

Чл. 4. (1) Официалният език в системата на училищното образование е 

българският. 

(2) Усвояването и пълноценното общуване на български книжовен език е 

задължително за всички ученици, които се обучават СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков. 

Общуването на български книжовен език в класните стаи, кабинетите, коридорите и 

останалите общи площи на училището става с необходимия тих и спокоен тон и 

уважителна интонация  

(3) Усвояването на български книжовен език се изразява в следното: 

1. Овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния 

образователен стандарт по образователно направление Български език и литература. 

2. Овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователна подготовка. 
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3. Спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни 

предмети, при дейностите  по различните образователни  направления, в които обучението 

се осъществява на български език. 

4. Спазване на книжовноезиковите норми  в системата на училищното 

образование при общуването между учениците, учителите, директора, заместник - 

директорите, другите училищни специалисти и непедагогическия персонал. 

 

Раздел ІІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИКА 

Чл. 5.  Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за 

детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик. 

Чл. 6.  Да се разбира и уважава уникалността на всеки ученик, като се развиват 

максимално компетентности, уменията и добродетелни качества на характера. 

Чл. 7.  Да се има предвид специфичната уязвимост на всяка личност. 

Чл. 8. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на ученика. 

Чл. 9.  Да се подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по 

всички въпроси от негов интерес. 

Чл. 10.  Да се работи винаги в най-добрия интерес на ученика. 

Чл. 11.  Да се осигуряват на учениците с увреждания равни възможности за 

достъп до адекватни грижи и образование. 

Чл. 12.  Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика 

или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие. 

Чл. 13.  Да не се участва 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. 

Чл. 14. Много добре да се познават и спазват законите и процедурите, 

защитаващи учениците от насилие. Да се познават симптомите на насилие над дете –  

физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. 

Чл. 15. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за 

закрила на детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки. 

Чл. 16.  Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, следва да 

му се окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на 

детето. 

Чл. 17.  Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват 

здравето и сигурността на учениците, незабавно се информират органите по закрила на 

детето. 

 

Раздел ІІІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

Чл. 18.  Подпомагане на семейството при отглеждането и възпитанието на децата 

чрез процеса на педагогическо взаимодействие с учениците. 

Чл. 19.  Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, 

обичаи, език и убеждения. 

Чл. 20. Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането и 

възпитанието на децата и на правото му да взема решения за своите деца. 

Чл. 21.  Своевременно информиране на семейството за всички решения, отнасящи 

се до ученика. Когато е възможно, родителите следва да се включват във взимането на 

такива решения. 

Чл. 22.   Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина, по 

който се обучава и работи с ученика. 
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Чл. 23.  Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи 

техните деца, като не се допуска участие в изследвания, които по някакъв начин могат да 

застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето. 

Чл. 24. Служебните отношения със семейството не се използват за лично 

облагодетелстване и не се допуска те да навредят на ефективността на работата с детето. 

Чл. 25. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на 

правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и 

недобра грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че 

благополучието на детето е в риск. 

Чл. 26. В случаите на конфликт всички включени страни да взимат обективно и 

информирано решение за преодоляването им. 

 

Раздел IV 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

Чл. 27. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, 

сътрудничество и взаимопомощ, колегиалност и приятелстово. 

Чл. 28. Обмяна на информация и ресурси, и особено на такива, които имат 

отношение към благополучието и закрилата на правата на учениците. 

Чл. 29. Утвърждаване на собствения и на колективния авторитет при въздържане 

от действия, които биха уронили престижа на учителската професия, на работодателя и на 

и училищната институция. 

 

Раздел V 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

Чл. 30. Утвърждаване на СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков, като училище в което 

ученикът получава висококачествени образователни улуги, здравни и психологични 

грижи. Както и да се утвърди имижда му на иновативно училище за умения и добродетели. 

Чл. 31.  Да се работи в условия на сътрудничеството между организациите, които 

имат отношение за благополучието на децата в семействата. 

Чл. 32. Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за 

повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им. 

Чл. 33. Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 

благополучието на децата и семействата им и да се противопоставя на тези, които го 

нарушават. 

Чл. 34.  Участниците в образователния процес да прилагат следните препоръки 

при оношенията с гражданите: 

(1) Да се отнасят към всички граждани с уважение; 

(2) Да проявяват неутрална и честна позиция спрямо всички хора. Да реализират 

поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички 

граждани. 

(3) Да демонстрират външен вид и поведение, които да се отразят положително 

върху имиджа на училището. Да носят представително облекло, подходящо за заеманата 

длъжност.   

(4) Да отговарят осведомено и да предоставя актуална и точна информация. 

Стремежът на служителите на училището да бъде максималното подпомагане на 

гражданите. 

(5) Да проявяват професионално отношение при взаимодействието си с 

граждански и държавни институции, като спазват ангажиментите си, отделят на 

гражданите необходимото време. 

(6) Да следват утвърден за училището уважителен и спокоен стил на обслужване 

на гражданите.  
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Раздел VI 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ на  

ОБЩИНИТЕ, РУО И МОН 

Чл. 35. (1) Служителите извършват своята дейност компетентно в съответствие с 

професионалните критерии по реда на Нредба № 15 от 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, като поемат за решаване само такива задачи, за които са придобили 

необходимата квалификация и имат необходимата компетентност. 

(2) Служителите извършват административното обслужване законосъобразно, 

своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 

(3) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които 

изпълняват. При необходимост пренасочват въпросите към друг свой колега,  притежаващ 

съответната компетентност. 

 

Раздел VII 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ и КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл. 36. Служителите не приемат подаръци, 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. 37. Служителите опазват повереното им имущество с грижата на добър 

стопанин и не допускат използването му за лични цели. Информират своевременно 

директора и/или ЗДАСД при загуба или повреда на училщно имущество. Служителите в 

изпълнение на заеманата длъжност осигуряват 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. 38. Служителите извършват необходимите действия за защита на сигурността 

и поверителността на информацията, за която са отговорни или им е известна. Използват 

документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения, 

при строго спазване на правилата за защита на информацията и утвърдените стандарти за 

защита на личните данни. 

Чл. 39. След прекратяване на трудовите правоотношения със СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков, вече бившият служител не използва или разкрива поверителна 

информация, получена от него по време на изпълнение на служебните му задължение, 

освен ако законно е упълномощен да го направи. След прекратяване на трудовите 

правоотношения със СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, служителите се въздържат от 

коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната 

система, училищната общност или който и да е служител в СПУО. 

Чл. 40. (1) Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен 

интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на 

решения или изпълнение на служебните задължения. 

(2) Служителите избягват всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт 

на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага 

работодателя си. 

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

нарежданията на работодателя му, служителят може да се оттегли от служебните си 

задължения, които са причина за възникването на конфликта. 
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Раздел VIII   ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 

 

Чл. 41. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ 

1. Учениците се отнасят помежду си уважително и отговорно. 

Личната отговорност на ученика означава: 

 Да се учи колкото може по-успешно; 

 По време на учебните часове да участва активно в процеса на обучение, като 

прилага свойте дигитални и креативни умения според изискванията на учителя и 

правилата на класната стая или кабинета; 

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

при необходимост да оказва своевременна помощ на нуждаещите се негови съученици или 

преподаватели; 

 Да не употребява незензурни думи и да не говори на вискок тон, да не 

обижда и сплетничи за друг, включително по интернет в социалните мрежи; 

 Да спазва настоящия кодекс, правилника за дейността на училището (ПДУ) 

и ЗПУО.  

 Да не накърнява авторитета и достойнството на учителите и служителите; 

 Да не накърнява достойнството на съучениците си; 

 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 

образователния процес; 

 Да пази името и авторитета на училището, а с делата и постиженията си да 

допринася за неговото издигане. Да допринася за развитие на добрите традиции и да 

участвая активно в дейностите за ритуализация на училищния живот; 

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, проектни групи и 

групи по интереси. 

5. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, гарантирани от  

благоприятния климат на сигурност в училище.  

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

въпроси, свързани с неговото обучение, възпитание, права и задължения; 

Ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със 

съучениците си.  

 

Чл. 42. 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; 
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 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. 

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 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 







Приложение № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

За познаване и спазване на Етичния кодекс в   

СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков 

 

 

Долуподписаният/та .................................................................................. 

В качеството ми на работещ/а в СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков 

На длъжност ............................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ: 

 

1. ЗАПОЗНАТ И РАЗБИРАМ СЪДЪРЖАНИЕТО И СМИСЪЛА НА 

ЕТИЧНИЯ КОДЕКС. 

 

2. ПРИЕМАМ ДА СПАЗВАМ НЕГОВИТЕ ПРИНЦИПИ И НОРМИ НА 

ПОВЕДЕНИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА ОТ МЕН ДЕЙНОСТ. 

 

 

 

Дата: ....................................        Декларатор: ............................. 

гр. Самоков           /................................................../ 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

РЕГИСТЪР 

 

НА ПОЛУЧЕНИТЕ СИГНАЛИ  

И НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ 

 

 

№ Съдържание 

на сигнала 

/искането/ 

Проверявано 

лице 

Произход 

на сигнала 

/искането/ 

Даден 

ход 

Извършена 

проверка 

 

Резултати 

 

Мерки 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 


