


Раздел ІІ  
Морални отговорности към детето 

Чл.12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и 
познаването на индивидуалните особености на всяко дете. 
Чл.13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете. 
Чл.14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете. 
Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 
емоционалното и физическото развитие на детето. 
Чл.16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички 
въпроси от негов интерес. 
Чл.17. Да работим в най-добрия интерес на детето. 
Чл.18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 
грижи и образование. 
Чл.19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или  са 
опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие. 
Чл.20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на 
основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или 
на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 
Чл.21. Да познаваме симптомите на насилие  над дете – физическо, сексуално, вербално, 
емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и 
процедурите, защитаващи детето от насилие. 
Чл.22. При съмнение за малтретиране, да уведомяваме органите на закрила на детето и да 
следим дали са предприети необходимите мерки. 
Чл.23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно 
съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. 
Чл.24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и 
сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме 
органите по закрила на детето. 
 
 Раздел ІІІ 
 Морални отговорности към семейството 
Чл.25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждане и 
възпитание на децата. 
Чл.26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 
убеждения. 
Чл.27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и 
правото му да взема решение за своите деца. 
Чл.28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи  се до детето, и когато 
е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения. 
Чл.29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който 
работим  с детето. 
Чл.30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните 
деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат 
участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в 
изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, 
развитието или благополучието на детето. 
Чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. 
Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на 
ефективността на работата ни с детето. 
Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на 
семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. 
Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето 
е в риск. 



Чл.33. Да се ангажираме  с разработването на правила за опазване поверителността на 
информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. 
Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на 
семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.            
Чл.34.В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим 
открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени 
страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане 
страна в конфликта. 
 

Раздел ІV 
 Родители 
Чл.35.(1) Родителите имат следните права, свързани с етиката в отношенията с 
работещите в училище: 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 
децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за 
приобщаването им към общността; 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите, 
3. с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго 

удобно за двете страни време;  
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с 
личностното развитие на децата им; 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развити на училището и центъра 

за подкрепа за личностно развитие. 
 

Чл.36.(1) Родителите имат следните задължения, свързани с етичните правила в 
учиилщето: 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 
своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика; 

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната 
среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му 
от страна на детето и ученика; 

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 
изграждането на умения за учене през целия живот; 

6. да участват в родителските срещи; 
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време. 
(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, както и в 

самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите на 
обучението, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, 
учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, 
съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. 

 
Раздел V  
Морални отговорности към колегите  

 
Чл.37. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 
колегиалност. 



Чл.38. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение  към благополучието и 
закрилата на правата на детето. 
Чл.39. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се 
въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме 
нетърпимост към подобни действия. 
 

Раздел VI  
 Морални отговорности към обществото 
Чл.40. Да предоставяме  висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, 
за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност. 
Чл.41. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава 
адекватни здравни грижи , храна, подслон, възпитание и да живее без насилие. 
Чл.42. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за 
интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към 
благополучието на децата и семейството. 
Чл.43. Да съдействаме за повишаване  степента на разбиране на децата и техните нужди от 
обществото. 
Чл.44. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване 
чувствителността на обществото към нарушаването им. 
Чл.45. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 
благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го 
нарушават. 
Чл.46. Да спазваме етичните правила, заложени в този кодекс. 
 
   
 
Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на ПС №7/03.09.2019 г. и е 
неразделна част от длъжностната характеристика на целия педагогически и 
непедагогически персонал. 
 
 
 
Запознат:   ………………………………………………………………………………. 

/трите имена/ 
 

  …………………………………………….…… 
                                               /подпис, дата/ 




