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ETИЧЕН КОДЕКС НА
УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ПРИ
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И
СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
„ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
ГР. БУРГАС
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
Приет на заседание на Педагогическия съвет на 14.09.2021 г. с Протокол №9 и
съгласуван с Обществения съвет

Съдържание:
1. Обхват на кодекса
2. Цели на кодекса
3. Поведение на учителя
4. Поведение на ученика
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ОБХВАТ НА КОДЕКСА
Чл. 1 Етичните правила в този кодекс са приложени за учениците, учителите и всички
служители в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”- гр. Бургас.
ЦЕЛИ НА КОДЕКСА
Чл. 2 Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща за
утвърждаване на доброто име на НУМСИ, както и да повишава общественото доверие в
професионализма и морала на учениците, учителите, служителите и работниците.
Чл. 2 (1). Да определи етичните стандарти на всички, които са пряко свързани с учебното
заведение.
Чл. 2 (2). Да развие основните принципи на хуманност, законности и зачитане на правата
на човека.

ПОВЕДЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ
Чл. 3 Учителят дава личен пример с поведението си.
Чл. 4 Учителят спазва стриктно своите задължения, определени в педагогическата
дейност на училището и Правилника за вътрешния трудов ред.
Чл. 5 Задължение на учителя е да бъде добронамерен, да проявява безпристрастност,
индивидуален подход и уважение към учениците, създавайки мотивация у тях.
Чл. 6 Задължение на учителя е да поддържа постоянния контакт с членовете на
Ученически съвет и училищната общност на основата на най- пълна информативност.
Чл. 7 Да подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички
въпроси от негов интерес.
Чл. 8 Да създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,
емоционалното и физическото развитие на учениците.
Чл. 9 Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и
сигурността на ученик, има моралната и законова отговорност да информира органите по
закрила на детето.
Чл. 10 При конфликт между учител и ученик, той е длъжен с всичките си способности
да се опита да го разреши, а при неуспех- да прояви професионализъм и да се обърне за
помощ към семейството или към училищното ръководство.
Чл. 11 Учителят е длъжен да изгражда и поддържа отношения на уважение, доверие,
сътрудничество и колегиалност.
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ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИКА
Чл. 12 Ученикът е длъжен редовно да посещава учебни занятия и часовете по специален
предмет.
Чл. 13 Да се явява в училище в прилично облекло, което да отговаря на имиджа на
училището.
Чл. 14 Ученикът е длъжен да идва подготвен за учебни часове.
Чл. 15 Да се отнася с нужното уважение към целия преподавателски колектив и обслужващ
персонал на училището.
Чл. 16 Да участва в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез
различни форми.
Чл. 17 За обучаващото се лице е задължително да уважава своите съученици, да не влиза в
конфликти, които биха прераснали в саморазправа, да създава приятна атмосфера.
Чл. 18 Да работи върху себе си и своето усъвършенстване.
Чл. 19 Да се явява на продукции, колоквиуми, концерти и годишни изпити в прилично
облекло.
Чл. 20 Да се отнася с нужното уважение към инструментите и материалната база на
училището.
Чл. 21 Да не използва мобилни устройства по време на занятия и училищни мероприятия,
които посещава.
За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали казуси към Национално
училище за музикално и сценично изкуство
„ Проф. Панчо Владигеров”- гр. Бургас, се създава Училищна комисия по етика.
В комисията ще бъдат включени:
•
•
•

Заместник директорите към учебното заведение.
Председателят на Ученически съвет, заедно с още двама представители, които са
предварително избрани.
Председателят на Училищното настоятелство.

Задълженията на Училищна комисия по етика са:
1. Да следи за спазването на всички членове от Етичен кодекс на училищната
общност.
2. Да приема жалби.
3. Да налага санкции.
4. Да работи за развитието на етиката на училището.
5. Да се стреми към разпространяването на етическите норми, което ще спомогне
за увеличаване имиджа на учебното заведение.

