
 
 
Насоки и правила за поведение в Българското училище «Св.Св.Кирил и Методий», Хага, Нидерландия 
Етичен кодекс 
 
1. За учениците 
 
Нашите ученици са държат любезно и възпитано.  
Учениците си помагат, учат и играят заедно, без да изолират никого.  
Уважават учителите и не отговарят невъзпитано и грубо. 
Опитват се да свършат зададената работа възможно най-добре. 
Тормозът и агресията не се вписват в стила и правилата на нашето училище и ние не ги приемаме.  
При проблем или несъгласие не проявявайте агресия, опитайте се да говорите един с друг. Ако това не помогне, 
отидете при учителя. 
Чуждите вещи не са наши вещи. 
Ние не се присмиваме на никого и се обръщаме един към друг по име (без прякори). 
Ние не използваме неприлични фрази, неприлични жестове и вицове. 
В училищната сграда се държим спокойно и възпитано, ние не крещим и не тичаме. 
Използваме добри практики, например да пазим чисти класните стаи и училището, да се поздравяваме, да отваряме 
и държим вратата, когато някой идва след нас и т.н. 
Ще се придържаме към договорените правила и указания от училището и учителя по групи и класове. 
 
2. За учителите 
 
Проявяват внимание и уважение към всеки ученик и интерес към неговите учебно-възпитателни потребности. 
Правят ясни договорености за реда с учениците от класа, редовно ги обсъждат заедно в клас. 
Осигуряват безопасна и приятна атмосфера в клас. 
Ако забележите неспокойствие или проблем, не чакайте ескалация, но обсъдете ситуацията. 
Винаги реагирайте на проблемна ситуация. 
При системно проблемно поведение в училище, обърнете се към администрацията и УС. 
Посрещат учениците в клас, проверяват присъстващите и изпращат учениците си. 
Поддържат добри и ползотворни контакти с колегите си и с родителите. 
Съдействат на колегите си в работата и в проблемна ситуация. 
Дават своя принос към цялостната дейност на училището. 
Подреждат и оставят чиста и подредена не само класната стая, но и учителската стая и общите пространства, които 
се използват заедно. 
 
3. За родителите 
 
Родителите се придържат към горните правила и насърчават децата си да спазват тези правила за поведение. 
Ако детето ще отсъства, информират учителя/ администрацията с имейл. 
Родителите се уверяват, че децата им не се намират в училището и на двора повече от 10 минути преди започването 
на училище. 
Родителите са отговорни да посрещнат и да вземат децата си от училище веднага след приключване на училищните 
занятия. 
За разговори и срещи с учители и администрация е необходимо да се уговори среща.      
Родителят би отнел учебно време от класа, ако иска да разговаря с учителя/ администрацията в междучасие или по 
време на учебните занятия. 
Родителите говорят за проблеми само с учителя/ администрацията в отсъствието на деца. 
 
 
 
 
Тези правила могат да бъдат актуализирани. 
 
Допълнителна информация можете да намерите в Училищния правилник, публикуван на училищния сайт. 

 


