
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето” 

гр. Бургас – 8000, бул. "Ст. Стамболов" № 69  

  

тел.: 056/ 54 - 60 – 64 admin@kolioficheto.com факс: 056/ 53 - 00 - 94 

 

Приложение № 2 към Правилник за дейността на ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас, 

прието на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 4/02.02.2018г. 

 

 
ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ 

В ПГСАГ „ КОЛЬО ФИЧЕТО“ - БУРГАС 

 
Настоящите правила се отнасят за учениците в ПГСАГ „Кольо Фичето” - Бургас 

и са разработени съгласно Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърден 

със заповед № РД 09-5906/ 28.12.2017 г. на министъра на МОН 

І. Основни цели: 

1. Възпитаване на принципа, чевсеки човек трябва да бъде уважаван и 

зачитан и има право на закрила за своето физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие. 

2. Формиране на убеждението, че всеки човек има право да изразява 

свободно своите възгледи и да защитава своите интереси, доколкото това не 

нарушава същото право на другите и не противоречи на интересите на общността. 

3. Подпомагане на институцията в процеса на изграждане на сигурна 

образователна среда чрез възпитаване на уважение и толерантност в отношенията 

между учениците. 

 

 
ІІ. Ценности в ПГСАГ „Кольо Фичето” - Бургас 

1. Уважение към другите и зачитане на техните достойнство и права. 

2. Отговорност към собственото поведение. 

3. Толерантност и коректност. 

4. Съпричастност и взаимопомощ. 

5. Лоялност към общността и доброто име на гимназията. 
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ІІІ. Правила на поведение 

• Приемаме хората такива, каквито са. 

• Зачитаме достойнството на другите и уважаваме техните права. 

• С действията си проявяваме толерантност и коректност. 

• Помагаме на другите и работим за общия успех. 

• Уважаваме своите учители и персонал в училище. 

• Контролираме гнева си и се поставяме на мястото на другия. 

• Разрешаваме конфликти по мирен начин. 

• Търсим решение на проблемите като се обръщаме за съдействие към класен 

ръководител, педагогически съветници  и училищно ръководство. 

• Грижим се за своите и на другите здраве и безопасност. 

• Опазваме училищното имущество така, както пазим личните си вещи. 

• Грижим се за чистотата в училище и извън него и опазваме околната среда. 

• Познаваме и спазваме приетите правила и реда в училище. 

• С действията си утвърждаваме доброто име на гимназията в обществото. 

• Поемаме отговорност за своето поведение. 
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