
1 
 

 

                               

 

 

 

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С 

 

                            НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА 

 

ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС 

 

         ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….....3 

НОРМАТИВНА ОСНОВА…………………………………………………..……………3 

ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………..4 

ГЛАВА 2 УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ – УЧЕНИЦИ…………..5 

ГЛАВА 3 ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ………..8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ……………………………………………………..8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на учениците в 

образователно-възпитателния процес. 

1.Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на 

ученици, учители и родители. Тази общност постига много повече на принципа на 

общото действие, като подпомага и допълва личните усилия на всеки. Всички членове 

на общността се отнасят с уважение помежду си и си помагат за постигането на една 

обща цел – по-добро образование. 

2.За всички ученици в Професионална Техническа Гимназия – гр. Бургас е чест 

и морален дълг да спазват принципите на професионалната етика. 

3.Детството е изключително важен период от живота на човека.  

4.Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.  

5.Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.  

6.На всяко дете  и ученик е гарантирано правото на: свобода на изразяване на 

мнение; свобода на мисълта, съвестта и религия; формиране на собствени възгледи в 

право да ги изразява свободно. 

Всеки ученик трябва: 

1. Да се учи колкото може по – добре; 

2. По време на учебните часове мястото на ученика е в клас; 

3. Да не решава конфликтите в училище с агресия; 

4. Да спазва правилника за поведение в училище; 

5. Да иска съвети от учители и родители, когато се налага; 

6. Да уважава различните мнения; 

7. Да оказва помощ на нуждаещите се; 

8. Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси; 

9. Да не употребява нецензурни изрази; 

 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА: 

 Конвенцията на ООН за правата на детето;  



4 
 

 Европейската харта за правата на човека;  

 Конституция на Република България;  

 Закон за защита правата на детето;  

 Закон за защита правата на човека;  

 Закон за предучилищното и училищно образование;  

 Стандарт за приобщаващо образование.  

 

ГЛАВА 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Членовете на училищната общност в Професионална Техническа 

Гимназия – гр. Бургас са отговорни да съдействат и спомагат за създаването на 

благоприятна и окуражаваща среда за пълноценно учене и личностно развитие.  

Чл.2. Основна цел на настоящия Етичен кодекс е да формулира принципи и 

ценности, които да обединят общността на учениците от Професионална Техническа 

Гимназия – гр. Бургас . Неговото предназначение е да формира култура на общуване 

споделяна от всички ученици. 

Чл.3. Учениците в Професионална Техническа Гимназия – гр. Бургас приемат и 

се стремят към следните общи ценности:  

 Толерантност и разбиране;  

 Доверие и състрадание;  

 Уважение и грижа;  

 Отговорност и лоялност;  

 Вежливост и коректност;  

 Честност и справедливост;  

Чл.4. Учениците трябва да познават добре и да спазват стриктно всички 

разпоредби от Глава ІV, Раздел ІІ на Правилника за прилагане на Закона за народната 

просвета, указващ техните права и задължения 

Чл.5. В своите дейности и взаимоотношения, учениците от Професионална 

Техническа Гимназия – гр. Бургас се ръководят от следните общи принципи: 

(1) Всеки човек има уникална стойност, която трябва да бъде уважавана и 

зачитана.  

(2) Всеки има право на свобода на словото и убежденията, доколкото това не 

нарушава същото право у другите.  
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(3) Всеки има право на себереализация, доколкото това не нарушава същото 

право у другите.  

(4) Всеки има право да защитава своите интереси, доколкото това не 

противоречи на интересите на общността.  

(5) Всички членове на общността спазват върховенството на закона и 

създадените от самата нея правила. 

Чл.6. Спазването на Етичния кодекс е задължително за всички ученици и се 

следи от Комисия по етика при Професионална Техническа Гимназия – гр. Бургас, 

която разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в него 

санкции.  

 

                                  ГЛАВА 2 

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ – УЧЕНИЦИ 

Чл.7 Учениците от всяка паралелка избират ученически съвет, който организира 

участието им в привлекателни за тях дейности с цел развиване на ученическата 

общност в паралелката и приобщаване към общоучилищния живот. 

Чл.8. Училищната общност в Професионална Техническа Гимназия – гр. Бургас 

споделя и работи за спазване на убеждението, че:  

(1) Детството е изключително важен период от живота на човека.  

(2) Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.  

(3) Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.  

(4) На всяко дете 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) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващи неговото 

достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго 

насилие или форми на въздействие. 

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

нравствено и социално развитие. 

(7) Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да 

развият пълния си потенциал. 
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(8) Всяко дете има право във всички случаи да се защитават по най-добър 

начин интересите му. 

(9)  Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за 

извеждането му от рисковата ситуация.  

Чл.9. От учениците в Професионална Техническа Гимназия – гр. Бургас 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 

(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. 

(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 проявява внимателно и грижовно отношение към по-малките 

ученици 

(11) Да търсят решение на проблемите като се обръщат за съдействие 

към родителите си, класния ръководител 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.  
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(15) Да определят и приемат заедно етичните правила на класа, които 

да стоят на видно място във всяка класна стая. 

Чл.10. 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.11. 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 с 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 подобен случай. 

(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 учим и др./  

(8) Да не поставят снимки в Интернет със свободен достъп на видимост 

без предварително одобрение от родител. 

(9) Да не отварят е-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.12. За нарушение на нормите записани в чл. 7, чл.8 и чл.9 учениците носят 

отговорност съгласно разпоредбите на Правилника за дейността на училището.  

Чл. 13. За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия 
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Етичен кодекс, учениците подават устни сигнали до класния ръководител 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 на училището 

Чл.14. За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия 

Етичен кодекс, учениците чрез своите родители могат да подадат писмен сигнал до 

Етичната комисия.Етичната комисия, съгласно регламента си за работа взема 

отношение по случая. 

ГЛАВА 3 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.15. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се 

отнасят помежду си с уважение. 

Чл.16. Личната отговорност на ученика. 

Чл.17. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, които се 

гарантират от благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва 

да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си. 

Чл.18. Всички ученици да имат приятелски отношения помежду си. 

Чл.19. Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото 

достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или 

форми на въздействие.  

Чл.20. Всеки ученик има право на закрила за нормалното му физическо, 

умствено, нравствено и социално развитие.  

Чл.21. Всеки ученик трябва да бъде подпомогнат да развие пълния си 

потенциал.  

Чл.22. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на 

ученика.  

Чл.23. Всеки ученик, попаднал в риск, има нужда от специална закрила за 

извеждането му от рисковата ситуация.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.24. При неспазване нормите на поведение в този кодекс учениците носят 

отговорност съгласно Правилника за устройството и дейността на Професионална 

Техническа Гимназия – гр. Бургас.  
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Чл.25.Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на развитие и 

обогатяване.  


