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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Етичен кодекс - съвкупност от публично огласени принципи на нравствено 

поведение и взаимоотношения в СУ “Вичо Грънчаров“ град Горна Оряховица. 

Следвайки тези основни морално-етични норми, ние укрепваме високата репутация на 

училището, поддържаме неговият авторитет, продължаваме традициите на предишните 

поколения учители и ученици. 

Чл. 2.(1) Настоящият кодекс е създаден на основание чл. 175. (1) от ЗПУО и определя 

основните норми на професионалната етика, които: 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Чл. 6. Учениците на СУ “Вичо Грънчаров“: 

Разбират и спазват общочовешките ценности, приети в обществото и закрепени в 

международните документи, Конституцията на РБ, нормативната база на СУ “Вичо 

Грънчаров“ ; уважават демократичните права и свободата на личността; познават 

историята, традициите и символиката на Република България и СУ “Вичо Грънчаров“ 

(1) Спазват принципите на коректното поведение както СУ “Вичо Грънчаров“ в, така 

и извън неговите  предели, без да нарушават свободата и правата на личността, а 

именно: 

1. Проявяват уважение към по-възрастните, доброжелателно се отнасят един към друг, 

уважават и ценят труда на педагозите и служителите и техническия персонал в СУ 

“Вичо Грънчаров“; вежливо разговарят с по- възрастните и помежду си, не повишават 

тон, не крещят; 

2. Толерантни са - не допускат дискриминация по полов, расов, национален и др. 

признаци, не упражняват /намерено или по невнимание/ физически или психически 

тормоз, не отправят заплахи; 

3. Не допускат в общуването преки или косвени обиди, не използват нецензурни 

изрази и ненормативна лексика, не разпространяват информация, уронваща 

достойнството на личността на ученика, учителя, родителя, служителя на СУ “Вичо 

Грънчаров“; 

4. Не допускат и не участват в сбивания в училището и на територията на училището. 

Не влизат в саморазправа помежду си или със служителите и педагогическите 

специалисти в училището; 

5. При възникнал конфликт търсят подкрепа от класния ръководител, друг учител или 

служител на училището; 

6. Опазват училищното имущество; не повреждат стени, мебели, оборудване; не 

замърсяват класните стаи и коридорите; не допускат кражби и неразрешено използване 

на вещи, които са собственост на СУ “Вичо Грънчаров“  или пък чужда индивидуална 

собственост; 
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7. Не пушат, не употребяват алкохол; не разпространяват и не употребяват наркотични 

вещества; 

8. Съобразяват се с моралните и етични норми за поведение и избягват публични 

прояви на интимност в сградата на гимназията. 

9. Облеклото на учениците в СУ “Вичо Грънчаров“ да съответства на възрастта и  

изразява уважение към самия себе си и обществото; 

9.А. Учениците се явяват в училище с официално облекло по време на празници и/или 

по заповед на директора на училището и в определени от ПС дни, а в останалото време 

във вид, който съответства на положението им на ученици и на добрите нрави - без 

много силен и ярък грим, дрехи с презрамки и големи деколтета, много къси поли, от 

силно прозрачни материи или непокриващи областта на пъпа и кръста; екстравагантни 

прически и с натрапчиви символи на религиозни вярвания. 

(2) По време на учебния процес съблюдават нормите на етично поведение и 

подпомагат качествената учебна дейност: 

1. При обсъждане на спорни и нееднозначни въпроси, отстояват своите знания, 

убеждения, гледната си точка по коректен начин; 

2. Не извършват действия, които пречат на учебния процес или на други законови 

форми на дейност в училището (в това число фалшиви съобщения за опасност); 

3. Не преписват и не използват забранени помощни материали по време на писмени и 

устни изпитвания за установяване на придобитите знания, умения и навици; не се 

обръщат към други лица за помощ при изпълняване на задачи, предполагащи 

изключително индивидуална работа; 

4. По време на учебен час не използват мобилни и електронни устройства, ако това не е 

свързано с пряката учебна дейност и изрично не е разрешено от учителя; 

5. Не накърняват престижа на училището, не само при изпълнение на учебните си 

задължения, но и в своя личен живот; 

6. Съхраняват авторитета на училището и допринасят за развитие на добрите му 

традиции; 

7. Нямат право да фотографират, филмират, записват или подлагат на други подобни 

действия свои съученици, учители и непедагогически персонал, без тяхното знание и 

въпреки тяхното изрично несъгласие; 

8. Не публикуват в интернет пространството снимки и текстове, уронващи престижа и 

достойнството на училището и членовете на училищната общност. 

(3) Проявяват активност в извънкласна и извънучилищна дейност: 

1. Участват в различни социални, трудови, благотворителни, доброволчески практики, 

акции и проекти; 

2. Участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез 

различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, 

определени с правилника на училището, като с това си участие съдействат за 

изграждане на позитивна дисциплина и добър организационен климат; 

3. Участват в образователни, социални, творчески мероприятия, конкурси, изложби и 

други изяви; 

(4) Учениците в СУ “Вичо Грънчаров“ имат следните права: 

1. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

2. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
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3. Да разчитат на равнопоставеност и взаимно зачитане на правата на всеки, 

независимо от раса, вяра, националност, убеждения, пол, социален статус; 

4. Да имат свобода на изразяване на мнение; свобода на мисълта, съвестта и религия; 

5. Да получават закрила срещу нарушаващите тяхното достойнство методи на 

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

6. Имат право да потърсят закрила за нормалното им физическо, умствено, нравствено 

и социално развитие. 

 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИ 

 
Чл. 7. Родителите/настойниците (законови представители на ученика) имат следните 

права, свързани с етиката в отношенията с участниците в училищната общност: 

1. Имат право да се запознаят с нормативната база на училището, регламентираща 

образователния процес. Имат право при желание от тяхна страна да съдействат, 

подкрепят, подпомагат класния ръководител, учител, директор.  

2. Имат право да участват в управление на училището - Общо събрание, Ученически 

съвет, Обществен съвет. 

3. Да получават своевременна информация за успеха и развитието на децата си и за 

тяхното поведение в училище; 

4. При възникнала конфликтна ситуация да получават съдействие от: класния 

ръководител, учител, или друг педагогически специалист, директор. 

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика. 

Чл. 8. Родителите имат следните отговорности, свързани с етичните правила в 

училището: 

1. Да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му 

от страна на ученика; 

2. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно училището в случаите на неговото отсъствие; 

3. Да участват в процеса на изграждане на навици за етично общуване и социално 

приемлива норма на поведение; 

4. При възникнал конфликт родителите да съдействат на педагогическите специалисти 

за решаването му; 

5. При ситуация на конфликт да не се саморазправят с друго дете и родителите му; 

6. Да не се саморазправят със служителите и учителите на училищната институция; 

7. При ситуация, изискваща намесата на медиатори, да спазват следната субординация 

на взаимоотношения в училище: 

• класен ръководител; 

• педагогически специалист; 

• заместник-директор; 

• директор; 
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8. Да се явяват в СУ “Вичо Грънчаров“ след покана от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време; 

9. Да се отнасят с уважение към труда на учителите; 

10. Да не разпространяват конфиденциална информация - снимки, текстове и лични 

данни за ученици, учители, служители в училището; 

11. Да не разпространяват данни и информация за училището, които могат да нанесат 

вреда на институцията или участник в училищната общност; 

12. Да не участват в скандални прояви, с които биха могли да накърнят престижа на 

учителите и училището. 

13. Да предоставят на училището необходимата информация за здравословното 

състояние на своите деца. 

14. Да подкрепят активния двигателен режим на децата си, поощряват участието му 

часовете по физическо възпитание и спорт, в спортни секции и мероприятия, 

организирани от СУ “Вичо Грънчаров“. Родителите не могат да освобождават децата си 

от часовете по ФВС без медицинско основание и съответните документи. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ 

 
Чл. 9. СУ “Вичо Грънчаров“ осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците съвместно с държавните и местни органи и структури и доставчиците на 

социални услуги, подчинена на разпоредбите на чл. 174 от ЗПУО и е част от 

политиката на училището. 

Чл.10. Подкрепата за личностното развитие на учениците е обща и допълнителна и е 

уредена в ЗПУО, Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, 

Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи и Програмата за превенция на ранното отпадане от училище, 

публикувани в сайта на СУ “Вичо Грънчаров“ . 

 
 

РАЗДЕЛ ОСМИ - ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
 

ТОЛЕРАНТНОСТ 

1. Ние приемаме различните, не им  се подиграваме . 

2. Ние зачитаме чуждото мнение и приемаме другите такива, каквито са. 

3. Ние не създаваме конфликтни ситуации. 

УВАЖЕНИЕ 

1. Ние зачитаме достойнството на другите. 

2. Ние се отнасяме с разбиране и уважение към другите. 

3. Ние се изслушваме. 
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ВЗАИМОПОМОЩ 

1. Ние помагаме на съучениците си в нужда. 

ДИСЦИПЛИНА И САМОКОНТРОЛ 

1. Ние не пречим на работата на съучениците си и учителите в учебния  

час. 

2. Ние мислим, преди да действаме. 

3.  Ние носим отговорност за постъпките си. 

 

 РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ – РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 
Чл.28 (1) Педагогическите и непедагогическите специалисти да се запознаят с насоки 

за работа системата на училищната образование през учебната 2020-2021 година в 

условията на COVID-19 . 

(2) Педагогическите специалисти да съдействат да се спазват мерките за намаляване на 

рисковете от предаване на COVID-19  инфекцията. 

А. Педагогическите и непедагогическите специалисти да спазват 

задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

включват: 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо 

обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици 

от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел 

на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават 

само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

- в училищните автобуси.  

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 

4. Засилена лична хигиена и условия за това. 

5. Спазване в столовата и в бюфета. 

6. Спазване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията. 
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7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни 

паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. 

Б. Педагогическите и непедагогическите специалисти  да се спезват 

препоръчителните  мерки,  приети  от педагогическия съвет. Тези мерки се прилагат 

доколкото и където е възможно. 

В. Педагогическите и непедагогическите специалисти да се спезват възпитателните 

мерки, ксоито  включват: 

1. Класните ръководители да провеждат  периодични разговори/беседи в 

рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за 

правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия 

от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и 

съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на 

отговорно поведение към себе си и към останалите.  

2. Класните ръководители да напомнят на децата да докосват по-малко 

предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят 

храни и напитки. 

3. Класните ръководители да дават личен пример на учениците. 

4. Класните ръководители да проследяват за изпълнението в коридори/класни 

стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на 

ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни 

маски. 

(3) Педагогическите специалисти да: 

3.1.съдействат за изпълнение на задължителните здравни протоколи за 

поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.  Да спазват 

изискванията,  уставонения за училището - правила за работа в условията на 

COVID-19   по ред на действие. 

3.2.да съдействат за осъществяване при необходимост на съпътстваща подкрепа 

за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия. 

3.3.да съдейстнват за поддържане на добър психоклимат и намаляване на 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. 

3.4.да органичат използването на външни ресурси от лектори и други при 

осъществяването на извъкласни и извънучилищи занимания. 

3.5.да подпомогнат  преминаването от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние при необходимост. 
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3.6. да информират родителите със  списък на заболяванията,  

при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, 

поради установен по-висок риск от СOVID-19. 

 

 

СЪСТАВ НА ЕКИПА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС ЗА 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  
 

Председател: Даниела Кенарева 

Членове:  

1. Пепа Колева  

2. ТатянаГеоргиева  
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