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Утвърждавам:

В УЧИЛИЩЕ СЕ ПОСТАВЯТ ОСНОВИТЕ НА ГЛАВНИТЕ ЖИЗНЕНИ ЦЕЛИ И  
ПРИОРИТЕТИ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ.
ЗАТОВА Е ТОЛКОВА ВАЖНО, КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ НРАВСТВЕНИЯ ОБЛИК НА 
УЧИТЕЛИТЕ...

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Педагогът трябва да има безупречна репутация, професионално израстване, постоянно строго да 
спазва нормите и стандартите на деловата етика.
Педагогът е призван да работи за добрата репутация на училището, да поддържа неговия авторитет 
и да продължава традициите на предшестващите поколения учители и ученици.
В Етичния кодекс на педагога са формулирани и систематизирани нормите и принципите на 
поведение, които той трябва да следва.

ИЗТОЧНИЦИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ЕТИКА

Нормите на педагогическата етика се основават на Конституцията на РБългария, Закона за 
предучилищното и училищно образование и приетите в съответствие с тях законодателни и местни 
актове, нормите на международното право, а така също и общочовешките морални норми и 
ценности.

ПРИНЦИПИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ЕТИКА

При осъществяване на своята дейност педагогът се ръководи от следните принципи:

4- хуманност 
4- законност 
4- демократичност 
4- справедливост 
4- професионализъм 
4- взаимно уважение



ЦЕЛ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ПЕДАГОГА

•1. Да определи основните норми на професионална етика в отношението на учителя с 
учениците и техните родители, с педагогическата общност и държавата.

2. Да внедри единни правила на поведение
3. Да съдейства за укрепване авторитета на педагозите

РАЗДЕЛ 2.

ЛИЧНОСТТА НА ПЕДАГОГА

Чл. 1. Педагогът трябва да се стреми да бъде положителен пример за своите възпитаници.
Чл.2. Педагогът трябва да бъде взискателен към себе си, да се стреми към 

самоусъвършенстване.
Чл.З. Педагогът не трябва да губи чувството си за мярка и самообладание.
Чл.4. Педагогът трябва да спазва правилата на книжовния български език , да притежава 

речевата култура и да не допуска използването на груби и оскърбителни изрази.
Чл.5. Педагогът трябва да бъде честен човек, спазващ законите на българското и международно 

законодателство.
Чл.6. Педагогът е длъжен да опазва училищното и обществено имущество и да съблюдава 

трудовата дисциплина.

РАЗДЕЛ 3.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПЕДАГОГА С УЧЕНИЦИТЕ

Чл.7. Стилът на общуване на педагога с учениците трябва да се основава на взаимно уважение и 
разбиране между тях.

Чл.8. В своята работа педагогът не трябва да унижава честта и достойнството на възпитаниците си 
по никакъв повод, в това число по признаци на възраст, пол, националност, религиозни 
убеждения и други особености.

Чл.9. Педагогът трябва да бъде безпристрастен и еднакво доброжелателен към всички свои 
възпитаници.

Чл.10 Взискателността на педагога спрямо учениците трябва да бъде позитивна и обоснована.
Чл. 11. Педагогът трябва да избира методи за работа с възпитаниците си, развиващи в тях 

положителни черти и качества, като самостоятелност, самоконтрол, желание за 
сътрудничество и взаимопомощ.

Чл.12. Педагогът трябва да се стреми към повишаване мотивацията за обучение и възпитание на 
учениците, към укрепване на тяхната вяра в собствените им сили и способности.

Чл.13. Педагогът не трябва да участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика 
или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.

Чл.14. Педагогът трябва да оценява справедливо и обективно работата на своите ученици. При 
неточна или необоснована оценка веднага трябва да поправи своята грешка.

Чл.15. Педагогът трябва да познава симптомите на видовете насилие над подрастващите -  
физическо, сексуално, вербално, емоционално или малтретиране и занемаряване.



Педагогът трябва да познава и спазва законите и процедурите, защитаващи подрастващи
те от насилие.

Чл.16. При съмнение за малтретиране на ученик педагогът уведомява училищните органи за 
закрила от насилие и следи дали са предприети необходимите мерки.

Чл.17. Когато на педагога станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и 
сигурността на дете, той има моралната и законова отговорност да информира органите по 

закрила на детето.

РАЗДЕЛ 4.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПЕДАГОГА С ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ

Чл.18. Педагогът изгражда и поддържа отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 
колегиалност в работната среда

Чл.19. Педагогът обменя информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и 
закрилата на правата на ученика.

Чл.20. Педагогът работи за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се 
въздържа от действия, които биха уронили престижа на професията и проявява 
нетърпимост към подобни действия.

Чл.21. Важни за педагогическата общност решения се приемат на основата на принципите за 
откритост и общо участие.

Чл.22. В процеса на учебно-възпитателна дейност педагогът трябва активно да си сътрудничи с 
колегите, медицинското лице и родителите за развитие на личността и запазване на 
психическото и физическо здраве на възпитаниците на училището.

РАЗДЕЛ 5.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.23. Педагогът трябва да общува с родителите с уважение и доброжелателност.
Чл.24. Педагогът консултира родителите по въпросите на възпитание и обучение на техните 

деца.
Чл.25. Педагогът зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения.
Чл.26. Педагогът информира родителите за всички решения, отнасящи се до ученика и при 

необходимост включва родителите във вземането на решения.
Чл.27. Педагогът не позволява на учениците да участват в изследвания, които по някакъв 

начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието им. 
Самият той не участва в подобни изследвания.

Чл.28. Педагогът осигурява конфиденциалност на информацията, свързана с ученика и 
семейството му и зачита правото на семейството на личен живот, с изключение на 

случаите на малтретиране и лоша грижа. Разкриването на поверителна информация за 
ученика може да стане само с разрешение на семейството.

Чл.29. Отношенията на педагозите с родителите не трябва да оказват влияние на оценката на 
личността и постиженията на ученика.



РАЗДЕЛ 6.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПЕДАГОГА С ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА

’ Чл.ЗО. Педагогът не само възпитава и обучава учениците, но се явява и обществен 
просветител, пазител на културните ценности, образована личност.

Чл.31. Педагогът разбира и изпълнява своя граждански дълг и социална роля и се старае да 
внесе своя принос в развитието на гражданското общество.

Чл.32. Педагогът работи за популяризиране правата на учениците, както и за повишаване 
чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.ЗЗ. Педагогът служи като застъпник на ученика и семейството в общността и обществото. 
Чл.34. Педагогът повишава качеството и ефективността на въздействие върху

подрастващите за възпитаване на патриотични и демократични ценности и усвояване 
на професионални компетенции за успешна професионална реализация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В работата си педагогът е длъжен да действа в пределите на своите професионални 
компетенции, съобразно Етичния кодекс.

2. Нарушаването на нормите на Етичния кодекс се разглежда на заседанията на Педагогическия 
съвет.

3. Спазването на нормите на Етичния кодекс може да се отчита при:
4-  провеждане на атестации
4-  прилагане на дисциплинарни наказания на педагози, извършили аморални 

постъпки, които са несъвместими с професионалната етика 
4-  поощрение на педагози, добросъвестно изпълняващи трудовите си задължения


