ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „КАРЛ МАРКС”
ГРАД СМОЛЯН

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „КАРЛ МАРКС“
Учениците, които са запознати със своите права и
задължения, винаги са загрижени за доброто състояние на своето
училище и за реда в него. Те се грижат за своите съученици и
тяхната сигурност. Също така те:
1. Уважават националните символи, култура, традиции и език
на собствената си страна и на другите страни;
2. Знаят, че ученическият начин на поведение изисква
уважение в училище, като например взаимоотношенията
между учениците да бъдат в рамките на добрия тон и
приятелството;
3. Предотвратяват неприемливото държание на учениците;
4. Отнасят се според определените училищни правила;
5. Интересуват се от ежедневните проблеми на съучениците си
и могат да търсят съдействие на възрастните за тяхното
решаване;
6. Трябва да се държат учтиво и уважително като отговорно
обмислят своите коментари към останалите;
7. Уважават правата и задълженията на другите;
8. Имат чувство за самоуважение;
9. Изпълняват своите училищни задължения;
10. Грижат се за самоусъвършенстването си и се стремят да
постигат отлични резултати в обучението си;
11. Винаги могат да изискват нужното внимание при
усвояването на учебния материал;
12. Да се държат отговорно и да бъдат способни да признаят
грешките си;
13. Грижат се за чистотата в училище и извън него и да опазват
околната среда;
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Ние, учениците, очакваме от учителя:
1. Да уважава индивидуалността на всеки свой ученик;
2. Да притежава определени личностни, морални и социални
качества, както и нужната квалификация, за да предостави
висококачествена образователна услуга;
3. Да говори достъпно и уважително, без да включва елементи
на арогантност и прекомерна настойчивост;
4. Да потърси съдействие от родителите при проблеми в
комуникацията между него и учениците;
5. Да не споделя своите впечатления от учениците с други
лица, с което би накърнил личното им достойнство и чест;
6. Да бъде приятел с учениците и да умее да ги разбира, както
и те него;

