12 Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”
гр. София, район „Средец”

Етичен кодекс
на училищната общност
Настоящият Етичен кодекс на училищната общност е предназначен за
постигане на баланс по отношение междуличностните отношения на всички
страни в училищната общност на 12 СУ „Цар Иван Асен II“- гр. София:
работещи в 12 СУ „ Цар Иван Асен II“, деца и ученици, техните родители,
както и всички останали граждани и институции, които имат или биха могли
да имат отношение към дейността на 12 СУ „ Цар Иван Асен II“.
Настоящият Етичен кодекс на училищната общност се основава на
действащото в Република България законодателство и на действащите в
Европейския съюз стандарти, отнасящи се към човешките, гражданските,
трудовите права и правата на детето.
Настоящият Етичен кодекс на училищната общност е разработен на
основание на чл.175 от Закона за предучилищно и училищно образование
Целта на Етичния кодекс на училищната общност на 12 СУ „ Цар Иван
Асен II“, след неговото приемане от участниците в нея /представлявани по
реда на чл.175, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование от:
Педагогическия съвет, Обществения съвет, Училищното настоятелство,
Ученическото самоуправление/, при следването на принципите за
равнопоставеност и доброволност, е да стане легален договор, който определя
и регулира етическите отношения в цялата Училищна общност, като по този
начин повиши обществения авторитет и значимост не само на институцията
12 СУ „ Цар Иван Асен II“, а и на средното образование въобще.
I. Работещите в 12 СУ „ Цар Иван Асен II“:
1.Всички работещи в 12 СУ „ Цар Иван Асен II“ приемат, че етичното
отношение към всички и към всекиго е обосновано на неотклонното спазване
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на Конституцията на Република България, на действащото законодателство в
Република България и ЕС.
2.Учителите и служителите поддържат високо ниво, както на
професионализъм и на компетентност, така и на лично поведение по
отношение на своите колеги, децата, учениците, родителите и на всеки
гражданин, пребивавaщ на територията на 12 СУ „ Цар Иван Асен II“.
3.Учителите и служителите, при изпълнението на своите служебни
задължения, се стремят да съдействат за реализацията на действащите в
Република България политики в сферата на средното образование.
4.Учителите и служителите при всички случаи, включително и извън
служебните, се задължават:
- да се отнасят към всички, съобразно изискванията за официално общуване в
институционалната сфера, регламентирани в Конституцията на Република
България;
- да се стремят да работят в екип, както със своите колеги, така и с всички
останали членове на училищната общност;
- да дават своя принос, съобразно служебните си задължения, за
предотвратяване на произвола и на насилието във всички възможни форми;
- да отказват съдействие ( при необходимост и със съгласието на страните) за
интегриране и приобщаване към общността на децата, учениците и на техните
родители;
- да изпълняват служебните си задължения коректно, точно и без непрекъсната
необходимост от административен контрол;
- да следват такъв личен поведенчески модел, който не нарушава авторитета на
институцията и професията „учител“;
- да не допускат
манипулация;

каквато и да е форма на саморазправа, заплаха и

- да не допускат проява на корупция или да създават впечатление, че действат
или вземат решения под нечие чуждо влияние;
- да защитават интересите на 12 СУ „ Цар Иван Асен II“;
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- да спазват правата и свободите на останалите, включително деца и ученици;
II. Родители, граждани, обществени институции:
1.Спазват етичните норми на поведение и на междуличностни отношения,
които са основата на възпитателното въздействие на децата и на учениците.
2.Подкрепят училището като основната обществена институция, която първа
формира базисните етически умения на учениците и на децата и оказват
максимално съдействие, когато това не противоречи на закона или на морала.
3.При реализацията на своите законово установени права и свободи, не
ограничават и не нарушават чужди права и свободи.
4.Училищната общност е неформален екип, имащ общи цели и интереси, за
постигането на които всеки и всички действат съвместно.
4.При контакт с работещите в 12 СУ „ Цар Иван Асен II“, всички са длъжни да
спазват законно установените норми, имащи отношение към техния личен
казус.
5.Приемат като свое задължение да съдействат за :
- предотвратяване на всички форми на тормоз;
-недопускане на самоуправство ( спрямо работещите в 12 СУ „ Цар Иван Асен
II“, децата, учениците или техните родители);
- стабилното функциониране на цялата Училищна общност, което е гаранция,
че децата и учениците ще получат най-добро ниво на реализация на своите
образователни права;
6.Всички възникнали казуси и противоречия се разрешават само на основата
на диалог, партньорство, законност и баланс на интереси.
7.Спазването на законите е основата на всяко взаимодействие с останалите
страни в Училищната общност.
III . Ученици:
1.Вежливото отношение към другите е проява на себеуважение.
2.Училището е институция, в която всички дейности са предназначени да
бъдат в полза на учениците.
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3.Не причинявам на другите това, което не искам да ми бъде причинено, като
отбягвам съзнателно насилието (физическо и психическо, вербално или чрез
Интернет).
4.Учителите и другите деца или ученици са мои партньори, с които имаме общ
интерес- качествено образование и граждански компетентности.
5.Моята паралелка е един екип, в който всеки е зависим от другите и никой не
налага своите интереси като задължителни за останалите.
6.Диалогът е основата на правилното отношение към другите.
7.Етичността започва от любезността.
8.Пазя себе си и другите от себе си.
9.Ако ми бъде наложено наказание и са спазени коректно всички законово
установени процедури, то е справедливо и аз го приемам доброволно.
10.Когато реализирам защита на своите законово гарантирани права, спазвам
установения административен ред и йерархия.
11.Безплатното образование е безценно за мен, защото, ако пропилея време и
възможности, ще трябва сам да плащам за пропуснатото.
12.Училището е мястото, където знанието и опитът на другите могат да станат
мое притежание.
13.Достойният човек достойно приема последствията от недостойните си дела.
14.Ако аз съм достоен човек, ще бъда и достоен гражданин, когато вече не съм
ученик.
IV. Общи за всички страни, участващи в училищната общност норми:
1.Неразпространяване на информация, отнасяща се до конкретна личностучител, служител, дете, ученик, родител.
2.Непоставяне под съмнение авторитета на 12 СУ „ Цар Иван Асен II“ и на
другите членове на Училищната общност.
3.Приемане на Етичния кодекс на Училищната общност на 12 СУ „Цар Иван
Асен II“ като задължителен принцип на поведение.
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4.Нарушенията на разпоредбите на настоящия кодекс подлежат на
санкциониране по реда на: КТ, Закона за предучилищно и училищно
образование, Етичния кодекс на работещите с деца, ГПК и НК.
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