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ЛТози документ има за цел да укрепи положителния организационен климат в училище, като
напомни на цялата училищна общност моралните отговорности на всички участници в учебновъзпитателния процес. С този документ, ученици, учители и родители се задължават да спазват
нормите на етично поведение, залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование
и Правилника за дейността на Професионална Тимназия по Икономика -Ш умен. Придържането
Към посочените в този кодекс правила ще продължи процесите на сплотяване и приобщаване на
Учители, (Родители и Ученици в една общност от подкрепящи се личности.

{Училищнатаобщност на
ФТрофесионалнап
Шумен заявява, че ще положу усилия насочени кум:
*

Поддържане на отношения на взаимно уващ ние между ученици, учители и родители..

*

Установяване и поддържане на насърчаваща и позитивна учебна атмосфера.

* Недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование.

Учениците от бТТ по ФСкрномикуь - Шумен се задължават:
1.Юаносят облекло и значка, съответстващи на Правилника на гимназията.
2.Юа участватв съвместните дежурства с учителите.
З.Юа уважрват учителите и съучениците си, да не прилагат физическо и психическо
насилие.

4.Юаучастват във въвеждането и изпълнението на съвместни дежурства —учите
ученици.
З.Юа не носят предмети,

източник^наповишена опасност.

6. Юа пазят авторитета на училищната общност в обществото.
7. Юа използват само български езиков училище.
8. Юа не се използват електронни средства в час.
9. Юа спазват добра дисциплина в час и междучасие.
Ю.Юа не заснемат и публикуват в интернет материали с обидно съдържание за учители и
ученици, да внимават за своята безопасност в социалните мрежи.

Учителите от

01Тпо

Икономика- Шумен се задълб

1. Юагарантират равнопоставеност на всички ученици чрез поведението си и отношението
си към тях.
2. Юазачитат достойнството на ученици и колеги, както и да не прилагат физическо и
психическо насилие.
3. Юа оценяват обективно знанията на учениците, без да се влияят от предходни пропуски в
тяхната подготовка.
4. (Da спазват книжовните норми на българския език,
5. Юаучастват в съвместните дежурства с учениците.

(Родители на ученици от И Т по Икономика - Шумен се задълбават:
1.
Юапроявяват системна заинтересованост кум поведението на децата си във и извън
училище.
2. Юа проявяват уважение и разбиране кум труда на учителите, да избягват неоснователна
намеса в преподавателската дейност на учителите.
3. Юа подпомагат с кцкеото могат дейностите и учебния процес в училище.
4. Юа посещават редовно родителските срещи.
5. Юа осигуряват редовното присъствие на учениците в училище, като уведомяват
своевременно училището в случаите на отсъствие на ученик
6. Юа не допускат явяването на ученика в училище с
или във вид, които не
съответстват на (Правилника на училището, положението м у наученики на добрите нрави.

Юиректор ТСТЗС

