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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – ПЛОВДИВ

I. Въведение
Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на учителите,
служителите, учениците и техните родители, както и на всички членове на училищната
общност, участващи в процеса на обучение и възпитание. Той регламентира етичните
правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения на
работещите с деца.
Настоящият кодекс има за цел да установи общи норми на поведение, които да
спомогнат за утвърждаване на доброто име и да повишат престижа на ОУ „Алеко
Константинов”.
II. Основни положения
Училището като образователна институция осигурява подкрепа за личностното
развитие на учениците в съответствие с техните индивидуални потребности, като
осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на
способностите и уменията им; работи за създаване на условия за сътрудничество,
ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в
процеса на образование и активно подпомага развитието на училищната общност.
III. Учители и служители
В своята работа, учителите и служителите на ОУ „Алеко Константинов” се стремят
към утвърждаване на принципа на позитивната дисциплина, т.е. използват се подходи,
гарантиращи изслушването на учениците, осъзнаването на причините за проблемното
им поведение и предоставяне на възможност за усвояване на обществено приемливи
поведенчески модели.
Екипната работа между учителите и другите педагогически и непедагогически
специалисти създава подкрепяща среда, в която се зачитат правата и достойнството на
учениците и на всички членове на училищната общност, осъществява се превенция на
тормоза и насилието, работи се в партньорство с родителите, оказва се помощ за
разрешаване на възникнали проблеми и конфликти.
Учителите зачитат правото на семейството да бъде информирано за всички
решения, които се отнасят до детето и при възможност – да се включва във взимането
на тези решения.
Учителите спазват принципа на конфиденциалност на информацията, получена в
хода на работата с учениците, освен в случаите, когато имат основания да считат, че
благополучието на детето е в риск.
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Учителите и служителите на ОУ „Алеко Константинов” изграждат и поддържат
отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност както помежду си,
така и при общуването с представители на училищната общност.
Със своя професионализъм, чувство за отговорност и компетентност, учителите и
служителите в училището не допускат възникването на ситуации, които могат да
доведат до конфликт на интереси и безпристрастно и обективно взимат решения при
изпълнението на служебните си ангажименти.
На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците,
родителите, административните органи и обществеността.
IV. Ученици
Като активни участници в образователния процес, учениците трябва да съхраняват
авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на
добрите традиции и поддържането на безопасна и подкрепяща среда на учене; да
зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и
психическо насилие – в устна, писмена или електронна форма или да използват
интернет пространството за тормоз и заплахи.
Бързопроменящата се в технологично отношение училищна среда – използването на
Google Apps в образованието, налага да се спазват определени правила:
 Учениците не могат да използват предоставените им от училището компютри и
таблети за достъп до сайтове, които съдържат неподходяща за образователни
цели информация;
 Учениците носят отговорност за използването на своя профил и не предоставят
паролата си на друго лице, не могат да дават лична информация в мрежата –
например адрес, телефон и т.н., за себе си или за други хора;
 Учениците не могат да правят промяна на училищните компютри и таблети –
хардуер и софтуер, и са отговорни за нанесените на устройствата вреди;
 Учениците носят отговорност за всички свои действия като интернет
потребители – да се зачитат авторските права и се цитират коректно
източниците на информацията, получена от интернет;
 Учениците трябва незабавно да споделят със свой преподавател/ родител всяка
получена информация, която ги притеснява.
Училището си запазва правото да определи дали дадено действие, което не е сред
изброените в този документ е неприемливо и би довело до санкциониране на неговия
извършител.
Родители и други членове на училищната общност
Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и екипа на ОУ „Алеко
Константинов” е от изключителна важност за постигането на максимални резултати в
учебно-възпитателния процес.
Чрез предоставената им възможност да избират и да бъдат избирани в обществения
съвет на училището, родителите подпомагат неговата дейност и способстват за
утвърждаването на неговия авторитет.
V.
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Активното участие на родителите в организираните от училището събития и прояви
подпомага приобщаването на учениците към училищната среда.
Изграждането на коректни и лоялни отношения с представителите на училищната
общност е важно условие, което гарантира спазването на правилника за дейността на
училището.
В ролята си на партньор в образователния процес, родителите могат да участват в
процеса на създаване на навици за самоподготовка като част от изграждането на
умения за учене през целия живот.
VІ. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението
му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.
Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една година.
Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от
Педагогическия съвет.
Комисията
* разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;
* дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.
Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на
заседание на Педагогическия съвет
Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в
Комисията па етика.
Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с
мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им.
VI. Заключителни разпоредби
Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато
развитие и обогатяване. Той влиза в сила от датата на приемането му. Спазването му е
задължително за всички членове на училищната общност и се следи от Комисия по
етика към ОУ „Алеко Константинов”.

Етичният кодекс е приет на заседание на Педагогическия Съвет от
29.09.2016 г. с Протокол №1
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