
           Приложение № 21 

 
        УТВЪРДИЛ, 

         ДИРЕКТОР: ……………………….. 

          /Красимира Иванова/ 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ  

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – РУСЕ 

 

I. Общи положения 

 Чл. 1. Етичният кодекс е създаден на основание разпоредбата на чл. 175, ал. 1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Редът за създаването му е определен в 

правилника за дейността на образователната институция, в съответствие с изискванията на 

ЗПУО. 

 Чл. 2. Този Кодекс определя принципите и правилата за поведение на участниците в 

образователния процес – педагогически специалисти, непедагогически персонал, ученици и 

родители в СУ „Васил Левски“ - Русе и има за цел да повиши общественото доверие в техния 

професионализъм и почтеност. 

 Чл. 3. Настоящият Кодекс е подчинен на общите принципи в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и 

училищно образование; 

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 

усвоените компетентности; 

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и ученик; 

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

5. Хуманизъм, толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозна идентичност на децата, учениците и хората с увреждания; 

 6. Дейностите на работещите се осъществяват при спазване принципите на законност, 

лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. 

 Чл. 4. Участниците в училищната общност приемат и се стремят към следните базови 

ценности:  

 1. Толерантност и разбиране; 

 2. Доверие и състрадание; 

 3. Уважение и грижа; 

 4. Отговорност и лоялност; 

 5. Вежливост и коректност;  

 6. Честност и справедливост. 

 Чл. 5. Дейностите и взаимоотношенията на участниците в училищната общност се 

придържат към следните общи принципи: 

 1. Взаимно уважение, зачитане на правата на другите и спазване на личните 

отговорности.  

 2. Недопустимо поведение, което води до конфликти, дискриминационни прояви и 

физическо или емоционално насилие. 

 3. Спазват върховенството на закона и създадените вътрешни правила на училището.  

  

ІІ. Участници в училищната общност 

Педагогически специалисти и непедагогически персонал (Служители) 

 Чл. 6. В своите взаимоотношения и при изпълнение на задълженията си служителите 

имат следните морални отговорности към колегите си: 



 1. Да проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява 

достойнството и правата на личността. 

 2. Да уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот. 

 3. Да се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си, като е 

недопустимо възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица. 

 4. Да се стремят да не оставят съмнение за сексуален тормоз спрямо свои колеги, а също 

така да не допускат дискриминация на основа пол, народност, етническа принадлежност и 

религия. 

 5. Със своето лично поведение и чувство за отговорност трябва да дават пример на 

останалите служители, а ръководителите - и на своите подчинени. 

 6. Да представят честно, открито и аргументирано проблемите си пред своя пряк 

ръководител. 
 7. Всички лични противоречия се решават със съдействието на прекия ръководител, а 

при невъзможност - чрез Директора на СУ „Васил Левски” – Русе. 

 8. Професионалното и личното поведение на служителите са несъвместими с 

корупционни прояви от всякакъв формат.  

 Чл. 7. Основна цел на работата на педагогическите специалисти е планирането, 

подготовката и предаването на учебния материал по съответния учебен предмет, а на 

непедагогическия персонал - обслужване, свързано с осигуряването на дейността на училището. 

 Чл. 8. В своите взаимоотношения и при изпълнение на задълженията си служителите 

имат следните морални отговорности към ученика: 

 1. Да основава практиката си на съвременните знания за развитие и познаването на 

индивидуалните особености на всеки ученик. 

 2. Да разбира и уважава уникалността на всеки ученик. 

 3. Да се съобразява със специфичната уязвимост на всеки ученик. 

 4. Да създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на ученика. 

 5. Да подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички въпроси 

от негов интерес. 

 6. Да работи в най-добрия интерес на ученика. 

 7. Да осигурява на учениците със специални образователни потребности равни 

възможности за достъп до адекватни грижи и образование. 

 8. Да не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и 

вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие. 

 9. Да не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на 

основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на 

базата на статуса, неведението или убежденията на родителите. 

 10. Да познава симптомите на насилие над учениците - физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране или занемаряване. Да познава и спазва законите и процедурите, 

защитаващи ученика от насилие. 

 11. При съмнение за малтретиране да уведомява органите за закрила на детето и да следи 

дали са предприети необходимите мерки. 

 12. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окаже пълно 

съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на ученика. 

 13. Когато станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и 

сигурността на ученика, има моралната и законова отговорност да информира органите по 

закрила на детето. 

 Чл. 9. В своите взаимоотношения и при изпълнение на задълженията си служителите 

имат следните морални отговорности към семейството: 

1. Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения. 

2. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание и правото му да 

взема решения за своите деца. 

3. Да информират семейството за всички решения, отнасящи се до ученика, и когато е 

подходящо, да го включват във вземането на такива решения. 



4. Да зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работят с 

ученика. 

5. Да не използват служебните си отношения със семейството за лично 

облагодетелстване. Да не влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да 

навредят на ефективността на работата им. 

6. Да осигуряват конфиденциалност на информацията и да зачитат правото на 

семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не 

важи в случаите, когато имат основания да считат, че благополучието на ученика е в риск. 

 Чл. 10. В своите взаимоотношения и при изпълнение на задълженията си служителите 

имат следните морални отговорности към обществото: 

1. Да предоставят висококачествени програми и услуги. Да не предлагат услуги, за които 

не притежават компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност. 

2. Да работят за създаване на сигурна обществена среда, в която ученика да получава 

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

3. Да работят за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за 

интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към 

благополучието на учениците и семейството. 

4. Да съдействат за повишаване степента на разбиране на учениците и техните нужди от 

обществото. 

5. Да работят за популяризиране правата на учениците, както и за повишаване 

чувствителността на обществото към нарушаването им. 

6. Да работят в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на 

учениците и семействата им и да се противопоставят на тези, които ги нарушават. 

Чл. 11. В своите взаимоотношения и при изпълнение на задълженията си служителите 

имат следните морални отговорности с организационните структури Община, РУО, МОН, 

НПО и други: 

1. Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок 

професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на 

държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на 

неговите правомощия. 

2. Когато прави предложения пред органите на държавна и местна власт, служителят 

предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение. 

3. Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при 

необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната 

компетентност.  

4. Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и местна 

власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, 

засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на 

училището. 

5. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с НПО 

и органите на държавната и местна власт. 

 

Ученици 

 Чл. 12. Училищната общност в СУ „Васил Левски“ – Русе споделя и работи за спазване 

на убеждението, че: 

 1. Обучението е изключително важен период, от живота на човека. 

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

 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 религия при спазване законите на страната;  

- формиране на собствени възгледи и 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 всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния 

си потенциал. 

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

 9. Всеки ученик, попаднал в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от 

рисковата ситуация. 

 Чл. 13. От учениците в СУ „Васил Левски” - Русе се очаква да спазват следните норми 

на етично поведение: 

 1. Да проявяват самоуважение и уважение към другите и да поемат отговорност за 

собственото си поведение. 

 2. Да познават и спазват приетите правила и реда в училище, включително и правилата 

за предпазване. 

 3. Да не пречат на останалите при упражняване на техните права и задължения. 

 4. Да не използват груб език, обидни думи и злепоставяне на съученици, учители и 

родители. 

 5. Да не допускат насилие и тормоз в общуването си с околните. 

 6. Да се стремят към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо различните хора, 

включително спрямо учениците със специални образователни потребности. 

 7. Да приемат за първостепенно свое задължение в училище обучението, а не 

забавлението. 

 8. Да не провокират конфликти с останалите и да се стремят да ги предотвратяват, 

съобразно възможностите си и разписаните правила в училище. 

 9. Да се стремят към постижения, без да се отнасят пренебрежително или 

подигравателно към постиженията на другите. 

 10. Да проявяват внимателно и грижовно отношение към по-малките ученици. 

 11. Да търсят решение на проблемите като се обръщат за съдействие към родителите си, 

класния ръководител, педагогическия съветник и училищното ръководство. 

 12. Да идват в училище в приличен и чист външен вид и да не демонстрират 

материалните възможности на родителите си пред останалите. 

 13. Да пазят училищното имущество, което е публична собственост така, както пазят 

личните си вещи. 

 14. Да се грижат се за чистотата в училище и извън него и да опазват околната среда. 

 Чл. 14. Учениците не нарушават гражданските права на други хора, включително 

съученици, учители, служители и родители като ги снимат, записват и разпространяват 

записите чрез различни медии без тяхно знание и съгласие. 

 Чл. 15. Учениците, като част от училищната общност приемат да спазват следните 

правила за безопасно поведение в Интернет и етично използване на социалните мрежи: 

 1. Да не снимат и публикуват клипове, в които има обидно съдържание за учители, 

ученици, служители и родители. 

 2. Да не качват снимки или колажи, които уронват достойнството на други хора - деца 

или възрастни. 

 3. Да не публикуват информация за други хора - деца или възрастни, която не отговаря 

на истината или има подвеждащ характер. 

 4. Да не използват груби и обидни думи и особено заплахи към други хора - деца или 

възрастни. 

 5. Да не влизат в непознати и съмнителни сайтове, които нямат връзка с учебния процес 

без знанието и разрешението на родителите или учителите. 

 6. Да не отговарят на запитвания на непознати лица по Интернет, да създават контакти с 

тях, да се срещат с тях и непременно да уведомяват родителите си или учители за всеки. 

 7. Да не качват и споделят каквато и да е лична информация, на който и да е сайт без 

позволение на родител. /Личната информация включва име, адрес, телефонен номер, години, 

училището, в което учи и др./ 

 8. Да не поставят снимки в Интернет със свободен достъп на видимост без 

предварително одобрение от родител. 



 9. Да не отварят e-mail от непознат адрес и никога да не отговарят на такива писма. 

 10. Да не правят нищо, за което ги е помолил някой, с когото са се запознали онлайн, без 

да го обсъдят с родителите си или с учители. 

 Чл. 16. За нарушение на нормите записани в настоящият Етичен кодекс на училищната 

общност на СУ „Васил Левски” - Русе учениците носят отговорност съгласно разпоредбите на 

Правилника за дейността на училището. 

 Чл. 17. За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия Етичен 

кодекс, учениците подават устни сигнали до класния ръководител, училищния педагогически 

съветник и училищното ръководство, когато тези нарушения са извършени от ученици. 

Уведомените лица провеждат проучване по случая и при установяване на действително 

нарушение провеждат разговори със страните като предприемат мерки за отстраняване на 

нарушението и/или налагане на санкции съгласно Правилника за дейността на училището. 

 Чл. 18. За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия Етичен 

кодекс, учениците чрез своите родители могат да подадат писмен сигнал до Комисията по етика 

на СУ „Васил Левски” - Русе, когато тези нарушения са извършени от възрастен - учител, 

служител или друг родител. Комисията по етика, съгласно регламента си за работа взема 

отношение по случая, както е посочено в Механизма за наблюдение, докладване, регистриране, 

разглеждане и производство на постъпили предложения, сигнали и жалби в СУ „Васил Левски” 

гр. Русе. 

 

Родители 

 Чл. 19. Семейството е доминиращ фактор, който осигурява условия за развитие на 

детето. То трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения и да възпитава детето в 

дух на отговорност, уважение, толерантност и ненасилие. 

 Чл. 20. Родителите имат грижа да окуражават децата си активно да участват в 

училищния живот, но в същата степен и да ги насърчават винаги да спазват общите правила. 

 Чл. 21. Родителите приемат, че всички деца са равни и имат еднакви права. 

Фаворизирането на собственото дете в ущърб на останалите в учебно-възпитателния процес не 

може да бъде толерирано от общността.  

 Чл. 22. Родителите като част от училищната общност, се стремят да работят в 

сътрудничество с учителите и ръководството на училището както в интерес на своето дете, така 

и в интерес на останалите деца и училището като цяло. 

 Чл. 23. Родителите нямат право да решават каквито и да е проблеми с чуждо дете в 

отсъствие на негов родител. Саморазправата е абсолютно недопустима! 

 Чл. 24. Родителите носят отговорност за поведението на децата си и ги учат сами да 

поемат отговорност за последствията от поведението им. 

 Чл. 25. Родителите зачитат професионалната компетентност на учителите, техните права 

и лично достойнство. 

 Чл. 26. Родителите не злепоставят учителите и не изказват критика към тях в присъствие 

на децата си. 

 Чл. 27. Родителите не предявяват претенции към учителите относно учебната програма и 

други регламенти в училище, които имат общозадължителен характер за цялата образователна 

система. 

 Чл. 28. Родителите имат отговорност към поведението на децата си в Интернет 

пространството. Те трябва да насочват децата си как резултатно да търсят информация в 

Мрежата, как да я оценяват критически, как да развиват навици за общуване във виртуалното 

пространство и да наложат правила за пребиваването в него. 

 Чл. 29. За нарушение на правата си спрямо нормите записани в настоящия Етичен 

кодекс родителите могат да се обърнат към Етичната комисия на СУ „Васил Левски” - Русе при 

спазване на съответния ред определен Механизма за наблюдение, докладване, регистриране, 

разглеждане и производство на постъпили предложения, сигнали и жалби в СУ „Васил Левски” 

гр. Русе. 

 

 



ІІІ. Лично и професионално поведение. Конфликт на интереси 

 Чл. 30. Всеки служител на СУ „Васил Левски” – Русе изпълнява добросъвестно 

трудовите си задължения в изпълнение на законните разпореждания, указанията и изискванията 

на висшестоящите ръководители. 

 Чл. 31. Служителят извършва дейността си компетентно, добросъвестно и отговорно, 

като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на учениците, родителите и 

обществото. 

 Чл. 32. Имуществото, документите и финансово-счетоводната информация на СУ 

„Васил Левски” - Русе  могат да се ползват само за осъществяване на служебните задължения. 

 Чл. 33. При изпълнение на трудовите си задължения служителят се отнася любезно, 

възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не 

допуска прояви на дискриминация. 

 Чл. 34. Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с 

добрите нрави. 

 Чл. 35. Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на СУ „Васил 

Левски” - Русе  не само при изпълнение на трудовите си задължения, но и в своя обществен и 

личен живот. 

 Чл. 36. Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при 

възникването им цели да ги преустанови, като запазва спокойствие и контролира поведението 

си. 

 Чл. 37. (1) От служителя се очаква да избягва сблъсъка между служебните си 

задължения и личните си интереси. 

(2) Всички опити за подкупване на служители на СУ „Васил Левски” – Русе  

представляват действия срещу неговата почтеност и уронване на престижа му. 

(3) От служителя се изисква да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с 

неговото доверие и не разпространява за него сведения, както и да пази доброто име на 

работодателя. 

 Чл. 38. Служителят се стреми да изглежда по начин, подходящ за средата, в която 

работи, като облеклото и външният му вид са съобразени с общоприетите норми за 

представителност и авторитета на училището. 

 Чл. 39. При изпълнение на своите задължения служителите са длъжни да не 

разпространяват информация от личен характер, която би могла да накърни достойнството на 

ученик, учител, ръководител или друг служител на училището. 

 Чл. 40. Служителят се отнася със учениците и всички посетители на училището по 

начин, който не накърнява достойнството им, не създава конфликти, не нарушава правата им и 

не ги дискриминира. 

 Чл. 41. Служителят е длъжен да опазва данните и поверителна информация за 

училището, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му 

задължения. 

 Чл. 42. (1) Конфликт на интереси възниква, когато служителите имат личен интерес, 

който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или 

изпълнение на служебни задължения. 

 (2) Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават 

или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред 

директора. 

 (3) Служителите трябва да избягват всякакви ситуации, които могат да доведат до 

конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт са длъжни да информират веднага 

директора на училището. 

 (4) Служителите не могат да използват служебното си положение за лично и на 

семейството си облагодетелстване. 

 (5) Служителите не трябва да допускат възможност друг да ги постави в реален или 

предполагаем конфликт на интереси. 

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

на директора служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за 

възникването на конфликта. 



 

ІV. Комисия по етика 

 Чл. 43. (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 три години. 

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от 

Педагогическия съвет. 

(4) Съставът на Комисията се актуализира от Педагогическия съвет при възникнала 

необходимост. 

(5) Комисията по етика на СУ „Васил Левски” - Русе трябва да бъде съставена от 

представители на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в училището. 

 Чл. 44. (1) Комисията по етика разглежда сигнали, свързани със спазването на този 

кодекс и дава задължителни тълкувания по него.  

(2) Комисията по етика приема Механизъм за наблюдение, докладване, регистриране, 

разглеждане и производство на постъпили предложения, сигнали и жалби в СУ „Васил 

Левски” гр. Русе. 

 Чл. 45. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал до 

директора или до председателя на Комисията по етика в деловодството на училището.  

 Чл. 46. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали, жалби и заявления и се 

произнася с мотивирано становище в срок от 1 месец, а при по-сложни казуси най-късно в 

тримесечен срок от постъпването на сигнала, жалбата или заявлението.  

(2) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.  

 Чл. 47. При неспазване на нормите на поведение в настоящия кодекс служителите носят 

дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда. 

 Чл. 48. В своята работа Комисията по етика спазва регламент, предвиден в Механизма за 

наблюдение, докладване, регистриране, разглеждане и производство на постъпили 

предложения, сигнали и жалби в СУ „Васил Левски” гр. Русе. 

 

 

Заключителни разпоредби 
 

 § 1. Настоящият Етичен кодекс на училищната общност е задължителен за всички нейни 

членове - ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители. 

 § 2. Всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители 

в училището се запознават с настоящия Етичен кодекс, след утвърждаването му със заповед на 

директора на СУ „Васил Левски” - Русе. 

 § 3. Отклоненията на нормите на настоящия кодекс водят до санкциите предвидени в 

Закона за предучилищното и училищно образование, Кодекса на труда и Правилника за 

дейността на СУ „Васил Левски” - Русе. 

 § 4. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие 

и обогатяване, в съответствие с промените в нормативната база и очакванията на обществото. 

 § 5. Настоящият Етичен кодекс се поставя на видно място в училище и се публикува на 

интернет страницата й. 


