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ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, гр. Бургас  

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.(1). Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учениците, 

учителите, служителите и работниците в Основно училище „Георги Бенковски“,             

гр. Бургас и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и 

професионализъм, както и да издигне авторитета на обслужващото звено като институция. 

(2). Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща 

за утвърждаването на доброто име на училището, както и да повишава общественото 

доверие в морала и  професионализма на учителите,  служителите и работниците. 

Чл.2.(1). Дейността на учителите, служителите и работниците в Основно училище 

„Георги Бенковски“, гр. Бургас се осъществява при спазването принципите на законност, 

лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отгворност 

и отчетност. 

(2). Всеки от работещите в Основно училище „Георги Бенковски“, гр. Бургас е 

длъжен за изпълнява професионалните си задължения като: 

 Спазва действащото в Република България законодателство 

 Спазва Конвенцията за защита правата на децата 

 Осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елеминиране на 

произвола и до укрепване авторитета на училището като институция 

 Отнася се любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и 

достойнството на личността, и не допуска каквито и да било прояви на дискриминация 

 Следва поведение, което не накърнява престижа на училището, както по 

време на изпълнение на служебните си ангажименти, така и в своя обществен и личен 

живот 

 Изпълнява възложените му функции и задачи и осъществява дейността си 

компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми да повишава личната си 

квалификация в интерес на работата си. 

 



ГЛАВА ВТОРА 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Работещите в Основно училище „Георги Бенковски“, гр. Бургас изпълняват своите 

функции, като се ръководят от следните основни ценности и принципи: 

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

човека. 

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

детето. 

Чл.5. Всяко дете и всеки ученик притежава неповторима 

уникалност и стойност. 

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

 свобода на изразяване на мнение 

 свобода на мисълта, съвестта и религията 

 формиране на собствени възгледи в правото да ги изразява 

свободно 

Чл.7. Всеки ученик има правото на закрила срещу нарушаващите 

неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо и 

друго насилие или форми на въздействие. 

Чл.8. Всяко дете и всеки ученик има право на закрила за нормалното 

му физическо, умствено, нравствено и социално развитие 

Чл.9. Всеки ученик и всяко семейство заслужават да бъдат 

подпомогнати да развият пълния си потенциал. 

Чл.10. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин 

интересите на ученика. 

Чл.11. Всеки ученик, попаднал в риск, има нужда от специална 

закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

Чл.12. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална 

закрила. 

Чл.13. Работещите с деца трябва да притежават определени 

личностни, морални и социални качества. 
 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЦЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Чл.14. Базовите ценности, изповядвани от  Основно училище „Георги Бенковски“, 

гр. Бургас, са: 

 Компетентност - учителите, служителите и работниците притежават знанията, 

уменията и квалификацията за заеманата длъжност 

 Ефективност - учителите, служителите и работниците постигат максимални 

резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси 



 Отговорност и изпълнителност - учителите,  служителите и работниците имат 

развито чуство за дълг при изпълнение на трудовите си задачи 

 Услужливост - учителите, служителите и работниците са услужливи към 

търсещите информация, услуги и съдействие 

 Вежливост - учителите,  служителите и работниците имат устойчиво и 

любезно поведение 

 Честност - учителите, служителите и работниците коректно представят своята 

гледна точка 

 Лоялност - учителите, служителите и работниците се отнасят почтително и 

уважително към институцията. 

 Подходящ външен вид - учителите, служителите и работниците се стремят да 

изглеждат по начин, съответстващ на средата, в която работят 

Чл.15. Основно училище „Георги Бенковски“, гр. Бургас се стреми към постигане 

на: 

 Максимални резултати в образователната и възпитателна работа с 

учениците 

 Обществено признание - създаване на привлекателна визия на училището 

 Полезност за обществото - подпомага обществено-икономическото развитие на 

страната 

 Колегиални отношения - изграждане на взаимно приемливи отношения между 

учителите, служителите и работниците. 

Чл.16. Всички учители, служители и работници са длъжни да познават и да спазват: 

 Специфичните за образователната система нормативни документи 

 Закона за класифицираната информация 

 Закона за защита от дискриминация 

 Етичния кодекс на училището 

  Вътрешните правилници, инструкции и инструктажи, свързани с нормалното 

функциониране на училището. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ 

 

Чл.17. Учителите, служителите и работниците предоставят качествени услуги, 

достъпни за всички, като изпълняват задълженията си безпристрастно и без 

предубеждение, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и 

засегнатите лица. 

Чл.18. Учителите, служителите и работниците участват активно в процеса на 

подобряване на качеството на предлаганите услуги, като се отнасят внимателно и открито, 

с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са 

длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването 

им, да се стремят към безболезнено разрешаване, като контролират емоциите и реакциите 

си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица. 

Чл.19. Учителите, служителите и работниците зачитат правата на всички ученици, 

колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, 

религиозна и етническа принадлежност, като се въздържат от дискриминационни 

действия и показват добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички. 



Чл.20. Учителите, служителите и работниците са длъжни да изпълняват своите 

задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно.Те 

са длъжни да предоставят необходимата ивформация при спазване на действащото 

законодателство. 

Чл.21. Учителите,  служителите и работниците са длъжни да опазват данните и 

личната информация, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните 

им задължения. 

Чл.22. Учителите,  служителите и работниците отговарят на поставените им въпроси 

и изпълняват поставените им задачи, съгласно длъжностната им характеристика, като при 

необходимост пренасочват проблема  към съответното компетентно лице. 

Чл.23.(1). В своите колегиални взаимоотношения учителите, служителите и 

работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество 

и йерархична подчиненост. 

(2). Учителите, служителите и работниците нямат право да уронват доброто име или 

да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изказвания или 

действия. 

(3). Недопустимо е отправянето на обиди между учителите, служителите и 

работниците, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им. 

Чл.24. Учителите, служителите и работниците са длъжни да помагат на колегите си за 

изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и 

функции. 

Чл.25. При възникване на спорове между колеги същите следва да се решават в 

рамките на добрия тон, като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица. 

Чл.26. В отношенията си с колегите, учителите, служителите и работниците са 

длъжни да проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което нарушава 

и накърнява достойнството и правата на личността. 

Чл.27. Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителите, служителите 

и работниците трябва да дават пример на останалите си колеги, а ръководството и 

Директорът – на своите подчинени. 

Чл.28. Учителите, служителите и работниците се отнасят с учениците, техните 

родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не 

създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират. 

Чл.29. Учителите, служителите и работниците носят морална отговорност към 

учениците, като: 

 Основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и 

познаването на индивидуалните особености на всяко дете 

 Разбират и уважават уникалността на всяко дете 

 Съобразяват се със специфичната уязвимост на всяко дете 

 Създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическо развитие на децата 

 

ГЛАВА  ПЕТА 

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ, 

ОБЩИНА,  РУО  И  МОН 

 



Чл. 30. (1) Служителите извършват своята дейност на най-високо ниво на 

компетентност в съответствие с професионалните критерии и поемат за решаване само 

такива задачи, за които са придобили необходимата квалификация. 

(2) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, 

своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 

(3) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които 

изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой колега, 

притежаващ съответната компетентност. 

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Чл.31. Учителите, служителите и работниците подпомагат ръководството на 

училището, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност и активност, както 

при разработването и провеждането на политиката на Министерство на образованието и 

науката, така и при осъществяването на неговите правомощия. 

Чл.32. При изпълнение на своите задължения учителите, служителите и работниците 

се придържат към лоялно поведение и почтенност в действията си като създават увереност 

у ръководството, чиято дейност подпомагат, че може да им се довери и да разчита на тях. 

Чл.33. Учителите, служителите и работниците изпълняват задълженията си честно и 

безпристрастно, като не допускат пристрастията да им  влияят. 

Чл.34. Учителите, служителите и работниците изпълняват задълженията и функциите 

си, вменени им с длъжностната им характеристика, и стриктно изпълняват актовете и 

заповедите на горестоящите органи. 

Чл.35. Учителите, служителите и работниците изпълняват само законосъобразните 

нареждания на Директора на училището. 

Чл.36. Учителите, служителите и работниците споделят открито и честно с Директора 

на училището проблемите, с които се сблъсква в своята работа, както и свои идеи и 

предложения за тяхното решаване. 

Чл.37. Учителите, служителите и работниците следва да противодействат на 

корупционни прояви и неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на 

училището. 

Чл.38.(1). Учителите, служителите и работниците опазват повереното им общинско 

имущество с грижата на добри стопани и не допускат използването му за лични цели. 

(2). Всеки един от учителите, служителите и работниците може да ползва 

имуществото, документите и информацията от училището само за осъществяване на 

служебните си задължения. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА СЕДМА 

 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ ГР. БУРГАС ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

 

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса(Covid-19) в ОУ „Георги Бенковски“ 

включват: 

1.Прилагане на стратегията на дистанция  между учениците от различните випуски и 

спазване на общите здравни мерки. 

2. Носене на предпазен шлем или маска и спазване на дистанция между учителите, които 

преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител и учениците от 

паралелките, на които преподава, от друга. 

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;  

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

3.Разделяне на учениците не по класове, а по випуски, като всеки випуск ползва отделен 

коридор. 

4.В случай на положителен тест в даден випуск, той минава в дистанционна форма на 

обучение. 

5. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

6. Засилена лична хигиена и условия за това.  

7. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията  

8. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси.  

                     Препоръчителни мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса в ОУ „Георги Бенковски“ 

         За осигуряване на дистанция между випуските 

1. Класни стаи и организация на учебния процес  

 Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж  

              



 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това.  

 Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на 

местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени 

паралелки и по-големи класни стаи).  

 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя 

и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 

маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, 

където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една 

паралелка.  

 

    Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния 

ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ГЦОУД и ресурсите на 

училищата позволяват това).  

 Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране 

при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск. 

2.    Коридори и стълбища  

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.  

 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция.  

- В коридорите учениците се движат еднопосочно под наблюдение на дежурния 

учител;  

- В коридорите учениците се движат в дясно по коридора 

Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.  

 Учениците да не се струпват в общите части на сградата . 

3. Входове  

 По възможност да се отворят двата входа, така че да не се допуска струпване. 

    -Дежурният учител на входа съблюдава спазването на правилата за влизане в 

училище. 

     4. Стол и бюфет 

 Хранене по график.  

 Обособени зони за хранене за отделните паралелки.  

 Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са 

паралелки, които не си взаимодействат).  

 Недопускане на споделяне на храни и напитки.  

 Хранене в училищния двор. 

     5. Училищен двор 



 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на 

училището. 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.  

 Провеждане на повече занятия навън.  

6.     Комуникация 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ.  

 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на 

МЗ.  

7.Физкултурен салон  

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане 

на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други  подходящи 

помещения в училището. 

                За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по 

интереси в ОУ „Георги Бенковски“ 

 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може 

да се осигурят от учители в училището.  

 Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем. 

                      За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние:  

 Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, 

учители – родители, учители – ученици).  

  Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от 

възрастта и уменията за саморегулация на учениците 

  Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки 

за безопасна работа в интернет. 

 Подкрепят правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси от негов интерес 

 Осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до 

адекватни грижи и образование 

 Не участват в практики, които не зачитат достойнството на детето или са 

опасни и вредни за физическото и емоционалното му зраве и развитие 

 Не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на 

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

способността или на базата на статуса, поведението или убежденията на 

родителите 



 Познават симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране и занемаряване; познават и спазват законите и 

процедурите, защитаващи детето от насилие 

 При съмнение за малтретиране уведомяват органите за закрила на детето и 

следят дали са предприети необходимите мерки. 

  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият етичен кодекс е актуализиран от Директора на Основно училище 

„Георги Бенковски“, гр. Бургас и влиза в сила от 04.09.2020 година с приемането му на 

Педагогически съвет. 

§ 2. При първоначално постъпване на работа в училището всеки един от учителите, 

служителите и работниците е длъжен срещу подпис да се запознае с разпоредбите на 

настоящия кодекс. 

§ 3. Всеки един от учителите, служителите и работниците е длъжен да се запознае с 

етичния колективен кодекс на училището и с подписа си да декларира, че одобрява и 

приема да спазва заложените изисквания в него. 

§  4. При осъществяване на действия, несъвместими с етичните норми на поведение 

учителите, служителите и работниците, които са ги  извършили или допуснали, следва 

сами да се оттеглят от работното си място. 

§ 5 При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в етичния кодекс, всеки 

един от учителите, служителите и работниците носи дисциплинарна отговорност, 

съгласно Кодекса на труда. 

 

Настоящият етичен кодекс е елемент от системите за финансово 

управление и контрол на Основно училище „Георги Бенковски“, гр. Бургас . 

 

 


