
                          
          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

ул. "Осма" № 2, тел.: 07155/2373, e-mail: lesnovo_ou@abv.bg 

Харта за толерантност на учениците от ..........клас 

УЧЕНИЦИТЕ:                                                        

„Ние, учениците от ......... клас от ОУ.........................................................................., 

единодушно приемаме настоящата „Харта”. За нас тя е договор с висока стойност и чрез 

нея, ние обявяваме нашата готовност да приемем задължения и отговорности, с надежда 

да създадем един истински клас от приятели. Класът ни да стане сплотена група от 

съученици, които взаимно уважават правата и чувствата на другите, които си помагат и 

подкрепят в трудни моменти, които общуват с доверие и обич помежду си, които 

разбират своята отговорност и като ученици и като деца на своите родители.  

       Ние разглеждаме този документ, като споразумение между самите нас, между нас 

и нашите родители и нашите учители.  Подписвайки я, ние дълбоко вярваме и сме 

убедени, че всеки един от нас ще се обърне към добродетелите в себе си, вярваме, че ще 

получим безрезервната подкрепа на нашите родители и учители. 

С настоящото споразумение всеки един от нас заявява: 

1. Аз съм отговорен за собствените си действия - за това, което правя и говоря. 

2. Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците си. 

3. Аз нося всички необходими неща за урока,  изпълнявам домашните работи и се 

стремя към успех в обучението. 

4. Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен. 

5. Аз участвам в работата на класа и нося винаги своите учебници и тетрадки за часа. 

6. Аз помагам на другите и всички работим за общото добро. 

7. В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори. 

8. Аз следвам насоките, дадени от учителя. 

9. Аз слушам внимателно и оставам на мястото си, когато някой от съучениците ми 

говори.  

10.Аз винаги идвам навреме за час. 

11.Аз опазвам училищното имущество и се грижа за чистотата в класната стая. 

12.Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен. Не дразня и не обиждам другите. 

13.Аз уважавам чувствата и правата на другите.  

14.Аз съм внимателен и говоря с останалите учтиво. 

15.Аз винаги вдигам ръка, когато искам да взема думата.  

16.Аз мога и искам да преуспея. 

17.Аз строго спазвам горните правила." 

Подписи на учениците от ......  клас:               Класен ръководител:  

mailto:lesnovo_ou@abv.bg


   

 

 

        РОДИТЕЛИТЕ: 

       „Ние, родителите на учениците от ......... клас 

 при ОУ .........................................................................................................................................., 

единодушно приемаме настоящата „Харта за толерантност на учениците от .........клас”, 

солидаризираме се и подкрепяме нашите деца, нашето бъдеще и всеки един от нас 

заявява: 

1.Аз участвам активно в работата на класа. 

2.Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на 

уроците от страна на моето дете. 

3.Аз съм отговорен за възпитанието на детето си в духа на правните и морални норми. 

4.Аз подкрепям всички инициативи на училищните органи за образованието, 

възпитанието, обучението и цялостното развитие на детето ми,  за да израсне като достоен 

гражданин на страната ни. 

5.Аз съм обърнат с лице към проблемите и трудностите, към успехите и радостите на 

моето дете, разбирам го, общувам с него, съпреживявам с него, подкрепям го." 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИТЕЛИТЕ: 

 

    „Ние, учителите от ОУ ........................................................................................., 

единодушно приемаме настоящата „Харта за толерантност на учениците от ..............клас”. 

Ние разбираме нейната значимост за учениците и за техните родители. Ние изразяваме 

нашата благодарност към възпитаниците си и признателност към техните родители. 

Всички ние, чрез подписите на служителите, представляващи институцията заявяваме: 

1.Аз вярвам в равния шанс на всички. 

2.Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен. 

3.Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки. 

4.Аз със всички мои сили, знания и педагогически опит, подкрепям и помагам всеки един 

ученик, за да стане една успешна и достойна личност.  

5.Аз обгрижвам майчински  своите ученици и съм до тях всеки път, когато те имат нужда 

от съвет, от насока, от обич и ласка, от разбиране и подкрепа." 

Представителите на училището:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


