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РАЗДЕЛ І 

ВЪВЕДЕНИЕ 
  

Варненското ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” съчетава успешно 158-годишна 

положителна педагогическа традиция и ориентация към предизвикателствата на 

съвременната действителност. В центъра на образователно-възпитателния процес е 

личността на ученика, като целта е неговото  интелектуално, духовно-нравствено, 

социално и физическо развитие с оглед успешна личностна,  професионална и 

обществена реализация. Системните високи успехи на възпитаниците са 

доказателство за възходящо развитие на учебното заведение и основна причина за 

безспорния му обществен авторитет. 

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично 

поведение на работещите с деца специалисти, както и етичните норми, които се 

прилагат при изпълнение на служебните им задължения. Отнася се и до 

взаимоотношенията с учениците и техните родители като заинтересована страна. 

Документът е в съответствие със Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за закрила на детето, Закона за защита от дискриминация. 

 

РАЗДЕЛ ІІ  

ЦЕЛИ НА КОДЕКСА 
  

 Основната цел на училищния документ е да допринася за развиване и 

обогатяване на съществуващото доверие между ученици, училищно ръководство, 

педагогически специалисти и родители. Кодексът следва да насочва участниците в 

образователно-възпитателния процес към поведение, утвърждаващо общочовешки и 

национални ценности и да гарантира култура на поведение, допринасяща за 

затвърждаване на общественото доверие и повишаване на институционалния имидж. 

  



РАЗДЕЛ ІІІ 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Детството е важен период от живота на човека. 

Семейството е естествената среда за развитието на детето. 

Училището осигурява подкрепа за личностното развитие на учениците и 

изгражда позитивен организационен климат съвместно с държавните и местните 

органи и структури. 

Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

Всяко дете има право да бъде подпомогнато да развие пълния си потенциал 

като личност. 

Всяко дете има право на свобода на мисълта и изразяване на мнение.  

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

нравствено и социално развитие. 

За всяко дете, попаднало в риск, е налице необходимост от специална закрила. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
 

 С цялостната си дейност педагогическите специалисти (директор, зам.-

директори по учебна дейност, учители, училищен психолог) допринасят за 

възприемане на училището като желано и любимо от учениците. 

 Работещите в училището прилагат в педагогическата си практика 

съвременните знания за детското развитие, познават и разбират индивидуалните 

особености и потребности на своите ученици.  

 Способстват за създаване на доверие и взаимно уважение с учениците и 

родителите им. 

 Създават безопасна и здравословна учебна среда, която стимулира 

всестранното развитие на децата.  

 Подкрепят правото на всеки ученик на свобода на мисълта и изразяване на 

мнение по въпроси от негов интерес.  

 Провеждат превантивна възпитателна работа за недопускане на ситуации, 

които биха предизвикали конфликт между участници в образователно-

възпитателния процес.  

 Не допускат в работата си дискриминация на основата на раса, етнически 

произход, религия, пол, националност или на база статуса и убежденията на 

родителите им. 

 Познават и прилагат нормативната уредба, защитаваща децата от насилие и 

при основателно съмнение уведомяват органите за закрила на детето с оглед 

предприемане на необходими мерки. 

 Спазват принципа за поверителност на информацията, касаеща лични данни за 

учениците и семействата им. 

 Осигуряват равни възможности на достъп до образование и възпитание на деца 

със специални образователни потребности.  



 Не допускат да бъдат поставени или да изглеждат като поставени в положение 

на зависимост и външно влияние, които да доведат до съмнения за обективността и 

справедливостта на техните решения и действия. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕ И СЕМЕЙСТВО 
 

 Основен принцип в училищната политика е постигането на единен подход на 

училище и семейство относно образование и възпитание на децата. 

 Взаимоотношенията и в двете посоки се основават на уважение и 

добронамереност в интерес на учениците.  

 Училището своевременно информира родителите за образователната и 

възпитателната резултатност, както и за всички решения, отнасящи се до техните 

деца. Ако естеството на въпроса допуска, родителите следва да се включват в 

обсъждането и вземането на решение с оглед постигането на единен подход. 

 С изключение на случаи на лоша грижа и поставяне на ученици в риск 

работещите в училището опазват поверителността на информация, свързана със 

семействата. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ 
 

 Директорът ръководи цялостната дейност в училището като гарантира 

законосъобразност и безпристрастност. В отношението си към работещите 

педагогически специалисти проявява висока взискателност при изпълнение на 

служебните им задължения, като зачита личното и професионалното им 

достойнство. Едновременно с това изисква от тях системен високопрофесионален 

труд, лоялност към институцията и принос за успеха на амбициозната училищна 

политика. 

 Във взаимоотношенията помежду си работещите спазват професионална 

етика, като поддържат отношения на доверие, уважение, коректност, 

сътрудничество. Имат съзнание, че с цялостното си поведение способстват за 

утвърждаване не само на собствения, но и на колегите си авторитет. Нямат право да 

допускат действия, нарушаващи правата на деца и уронващи престижа на училището 

и професията. При наличие на неразрешими противоречия във взаимоотношенията 

са длъжни да потърсят съдействие от прекия ръководител, директора, Етичната 

комисия. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 
 

 Училището провежда политика в съответствие със законите и подзаконовата 

нормативна уредба в сферата на средното образование. 



 Стреми се към оптимален принос относно създаването на обществена среда, в 

която децата да получават качествено образование,  възпитание и социализация. 

 Цялостната дейност  на училището се определя от убеждението, че главна 

ценност в държавата са децата. 

 И в условия на автономия училището провежда образователно-възпитателна 

политика, съответстваща на актуалните обществени потребности в национален и 

европейски план. 

 Постигането на възходящо развитие като образователна институция изисква 

компетентност, целенасоченост, системност и отговорност от работещите - 

поотделно и като цяло. 

 

 РАЗДЕЛ VІІІ 

 КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
 

 За спазването на Етичния кодекс се създава Комисия по етика. 

 Членовете и се избират от Педагогическия съвет за срок от три години. 

 Комисията разглежда сигнали, свързани със спазването на кодекса и има право 

да дава задължителни тълкувания. 

 Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в 

комисията, която се произнася в тримесечен срок с мотивирано становище. 

 При необходимост Комисията по етика уведомява работодателя с оглед 

преодоляване на слабости и/или предприемане на мерки в съответствие с Кодекса на 

труда. 

 Веднъж годишно комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет. 

  

 РАЗДЕЛ ІХ 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на 

действията на работещите и защита от неоснователни обвинения. 

 Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и 

приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на 

положителния образ на училището. 

 Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато 

развитие и обогатяване. 

  

 

 

 

  

Мерките за повишаване качеството на образование са приети на заседание на 

Педагогически съвет с Протокол № 8 от 03.09.2020г.  

 


