
 

  
Национално училище за танцово изкуство бул. “Шипченски проход” 48, София 1113 тел.: (02) 

892 91 80  факс: (02) 873 48 23 e-mail: nutibg@abv.bg  website: www.nutibg.com 

   
 

            
 

Х А Р Т А 

 

ЗА ЦЕННОСТИТЕ И ПРАВИЛАТА В НАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ГР. СОФИЯ 

 

ИСКАМЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ДА БЪДЕ СПОКОЙНО, СИГУРНО И 

БЕЗОПАСНО МЯСТО ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ВСЕКИ УЧЕНИК. 

ОБЕДИНЯВАМЕ СЕ ОКОЛО ИДЕЯТА, ЧЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАША 

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ. 

ОПРЕДЕЛЯМЕ И ПРИЕМАМЕ СЛЕДНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА: 

 

 

1. ТОЛЕРАНТНОСТ 

 

• А3 уважавам различието и приемам другите такива, каквито са; 

• Вярвам, че всеки човек е ценен и се уча да приемам и откроявам във всекиro 

значимото; 

• Проявявам добронамереност и позитивно отношение към всеки. 

 

2. УВАЖЕНИЕ 

• Аз съм личност и знам, че никой няма право да накърнява моето достойнство и 

достойнството на другите; 

• Отнасям се към сьучениците и учителите си така, както искам те да се отнасят към 

мен; 

• Грижа се sa културата на речта си, противопоставям се на проявите на грубост и 

вулгарност. 

 

3. СВОБОДА 

 

• А3 имам правото да бъда себе си. 

• Свободно изразявам моите чувства и мнения и отстоявам цивилизовано позицията 

си; 

• Ценя правото на всеки да изразява собствено мнение. 



 

4. ВЗАИМОПОМОЩ И ПОДКРЕПА 

• АЗ помагам на своите съученици; 

• Поемам инициативата към добро дело; 

•   Приемам помощ, когато имам нужда; 

 

5. ДИСЦИПЛИНА 

• Аз съм дисциплиниран и доброволно спазвам установените правила в моето училище . 

• Спазвам определени правила за поведение в социалните мрежи 

- не снимам съучениците си и учителите без разрешение ; 

- не публикувам списъци или колажи, уронващи достойнството на ученици и учители ; . 

- не разпространявам снимки, клюки и коментари с обидно съдържание за учители , 

ученици и училището. 

 

6. САМОКОНТРОЛ 

 

• А3 умея да управлявам емоциите си; 

• Обсъждам възникнала конфликтна ситуация и умея мирно да решавам конфликти; 

• Поемам отговорност за своите постъпки; 

 

7. ДОВЕРИЕ 

 

• АЗ създавам благоприятна среда за споделяне - всеки трябва да бъде чут, без да бъде 

оценяван и осъждан . 

• Казвам истината и не злоупотребявам с доверието на другите;  

• Показвам добро отношение и умея да прощавам; 

 

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ПРАВИЛАТА И ЦЕННОСТИТЕ ЩЕ ни ПОМОГНАТ ДА 

ОГРАНИЧИМ ПРОЯВИТЕ НА НАСИЛИЕ И НЕТОЛЕРАНТНОСТ МЕЖДУ HAC. 

БЛАГОПОЛУЧИЕТО И ЧЕСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СА ПЛОД НА 

ЛИЧНИТЕ УСИЛИЯ. 


