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УТВЪРДИЛ: 

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

ПРИ ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

„МИТЬО СТАНЕВ“ - ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на ученици, 

учители и родители. Тази общност постига много повече на принципа на общото 

действие, като подпомага и допълва личните усилия на всеки. Всички членове на 

общността е необходимо да се отнасят с уважение помежду си и да си взаимодействат за 

постигането на една обща цел – по–добро образование.  

1. Правилата на поведение, съдържащи се в този кодекс, са неизменна част от 

ежедневната дейност на педагогическия и непедагогическия персонал в Пето 

основно училище „Митьо Станев“, съобразно тяхната функционална 

компетентност. 

2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на 

действията от всички назначени в училището служители и защита от 

неоснователни обвинения. 

3. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети 

от всеки работещ в училището, се допринася за изграждането и утвърждаването на 

положителния образ на самото училище. 

4. Всеки учител и служител, осъществяващ своите професионални задължения в 

услуга на обществото, допринася за формиране на облика на училището и 

образователната система като цяло. 

5. За всеки работещ в училището е чест и морален дълг да спазва принципите на 

професионалната етика.  
 

ГЛАВА І  

I. ОБХВАТ НА КОДЕКСА  
 

1. Етичните правила в този кодекс са приложени за всички работещи в Пето основно 

училище „Митьо Станев“, съобразно ЗПУО, Правилника за дейността на училището и КТ 

и се отнася до отношенията:  

 учители - ученици;  

 ученици - ученици; 

 учители, служители и работници;   

 работещите в училището - родителите;  
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II. ЦЕЛИ НА КОДЕКСА  
 

Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща за 

утвърждаване на доброто име на училището, както и да повишава общественото доверие в 

професионализма и морала на учителите, служителите и работниците. 

 

 

 

III. ПРИНЦИПИ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ  
 

1. Учителят, служителят и работникът съобразяват законността на действията, които 

възнамеряват да предприемат. 

2.  Дейността на работещите в училището се осъществява при спазване на следните 

етични принципи за поведение: 

а)  законност - изпълнение на служебните задължения в съответствие със законите на 

страната и при зачитане и спазване правата на членовете на училищната общност 

б)  осигуряване на сигурност и защита на ученика  

в) уважение и зачитане достойнството и правата на членовете на училищната 

общност - уважава достойнството на всеки човек, както при изпълнение на служебните си 

задължения, така и извън училище и не допуска предпочитание, предубеждение или 

предразсъдъци въз основа на раса, произход, етническа и политическа принадлежност, 

пол, религия, образование, убеждения, лично и обществено положение или имуществено 

състояние; 

г) лоялност - поведение, насочено към утвърждаване и подобряване на авторитета и 

доброто име на институцията, изразяващо се в коректно и почтено отношение към 

колегите и уважение на мнението и личния им живот; 

д) честност - добросъвестно, прямо и откровено поведение при изпълнение на служебните 

задължения, което не допуска зависимост или друга обвързаност с външни лица и 

организации, която би могла да повлияе на изпълнението им; 

е)  почтеност - морално и благоприлично/пристойно поведение, основано на етичните 

правила за поведение, при вземане на решения или упражняване на правомощия, като не 

приема материални или нематериални облаги независимо от естеството им и могат да 

поставят под съмнение неговата независимост и безпристрастност; 

ж) безпристрастност - точно, обективно и непредубедено изпълнение на служебните 

задължения, като създава условия за равнопоставеност между членовете на училищната 

общност при упражняване на своите правомощия и избягва поведение, което може да се 

възприеме като привилегироване, предразположеност или предубеденост; 

з) компетентност - познава и спазва нормативната уредба и вътрешноучилищни 

документи, регламентиращи изпълнението на служебните задължения, притежава 

способности и умения за тяхното коректно прилагане; 

и)  отговорност - качество на дейността, обуславящо отчетност на действията при и по 

повод изпълнение на служебните задължения пред висшестоящите и обществото; 

й) конфиденциалност - поведение, съобразено с принципите и закона за защита на 

личните данни, гарантиращо неприкосновеност на личността и личния живот на членовете 

на училищната общност, посредством опазване фактите и/или сведенията, станали 
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известни на работещите в училище при или по повод изпълнение на служебните 

задължения; 

к)  недопускане тормоз на работното място - не допуска и не толерира деяния спрямо 

колеги, с които се причинява физическа и/или психическа болка, заплаха, причиняване на 

уплах и/или страдание. 
 

ГЛАВА ІІ. ЕТИЧНИ НОРМИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
 

I. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В ОБЩЕСТВОТО  
 

1. Учителят изпълнява своите задължения в помощ и интерес на учениците.  

2. Учителят дава личен пример с поведението си.  

3. При изпълнение на професионалните си задължения учителят търси подкрепата на 

родителите, Отдел “Закрила на детето”, Дирекция “Социално подпомагане”, Детска 

педагогическа стая.  

4. Учителите сътрудничат с неправителствени организации и представители на 

обществеността, като запазват професионална независимост.  

5. Учителят спазва стриктно своите задължения, определени в педагогическата дейност на 

училището и Правилника за дейността на училището, като носи отговорност за своите 

действия и бездействия.  

6. Учителят не злоупотребява с правомощията си.  

7. Учителят поддържа външен вид, който не уронва престижа на училището.  

8. Учителят не трябва да употребява алкохол или упойващи вещества, които могат да 

повлияят при изпълнение на задълженията му.  

9. Основното задължение на учителя е да осигури качествено знание и възможност за най 

– пълна изява и развитие на потенциала у всеки ученик.  

10. Задължение на учителя е да бъде добронамерен, да проявява безпристрастност, 

индивидуален подход и уважение към учениците и да създава условия за изява на 

учениците.  

11. Задължение на учителя е да въвежда актуални форми на обучение, да преподава 

новите тенденции на съвременното знание и да повишава своята квалификация.  

12. Задължение на учителя е също да поддържа постоянния контакт между членовете на 

училищната общност на основата на най – пълна информираност.  

13. Чрез обучение и морално възпитание учителят подготвя учениците за бъдещата им 

активност в гражданското общество.  

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ  
 

1. Учителят има право да:  

 членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи;  

 дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до 

административните органи в системата на народната просвета;  

 получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация от директора на училището, от РУО и от Министерството на 

образованието и науката;  
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 избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане 

за съответния учебен предмет от съответната образователна степен или етап.  

 Учителят има право на работна среда, позволяваща пълна изява на способностите 

му и свободна от всякакви форми на насилие и дискриминация.  

 Учителят има право на подкрепа от всички институции. 

 При изпълнение на професионалните си задължения учителят има право на 

подкрепа от страна на ръководството на училището, педагогическия съветник и 

другите учители.   

2. Учителят е длъжен да:  

 изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове 

в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;  

 изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба 

на министъра на образованието и науката;  

 изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на 

контролните органи на РУО и на Министерството на образованието и науката;  

 опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от 

училището.  

 повишава професионалната си квалификация.  

3. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му 

достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.  

 

III. УЧИТЕЛЯТ И СЛУЖЕБНАТА ИНФОРМАЦИЯ  
 

1. Обработването на лични данни се осъществява съобразно вътрешното законодателство 

/ЗЗЛД, ЗЗКИ/.  

2. Служебната информация не може да бъде използвана за користна цел и не може да се 

разгласява пред трети лица освен по предвидения от закона ред.  

3. Учителят спазва нормативните изисквания за достъп до информация като съблюдава 

правилата за защита на класифицираната информация.  

4. Педагогическия и непедагогическия персонал НЕ вписва неверни данни в документи 

издавани, съхранявани или изисквани за нуждите на МОН и други институции.  

 

IV. ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  
 

1. Училищната общност всички членове се отнасят помежду си с уважение.  

2. Личната отговорност на ученика означава:  

 Да се учи колкото може по – добре;  

 Да посещава редовно учебните часове;  

 Да не решава конфликтите в училище с агресия;  

 Да спазва правилника за поведение в училище;  

 Да иска съвети от учители и родители, когато се налага;  

 Да уважава различните мнения;  

 Да оказва помощ на нуждаещите се;  
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 Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси; 

 Да се отнася с уважение към педагогическия и непедагогическия персонал, да не 

накърнява достойнството им и правото да изпълняват служебните си задължения.  

3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството 

му.  

4. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси.  

5. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от 

благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към 

добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.  

6. Основните правила за приятелски отношения между учениците са:  

 Да не употребяват нецензурни изрази;  

 Да не сплетничат един за друг;  

 Да не разпространяват невярна информация 

 Да не злоупотребяват с информация за друг 

 Да уважават правото на другите да имат различна визия, мнение, интереси 

 Да се стремят да решават конфликтите си по ненасилствен начин 

 Да не толерират прояви на насилие и тормоз по между си;  

 

V.   ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ОРЕС 

1.Учителите: 
  своевременно информират учениците за графика на провеждане на учебните 

занятия. 

 навреме влизат във виртуалната класна стая и оказват съдействие при затруднение 

на учениците за включването им в час. 

 проявяват  разбиране към учениците при възникване на технически проблеми. 

 не се занимават със странични дейности , който пречат на нормалното протичане 

на часа. 

 поддържат  външен вид, който не уронва личността им и авторитета на училището. 

 спазват продължителността на учебните часове и навреме поставят домашните 

работи, като се съобразяват с натовареността на учениците в ОРЕС. 

 

2.Учениците: 

 редовно и навреме влизат във виртуалната класна стая в приличен външен вид. 

 участва активно в учебните часове и спазват установените правила за работа в 

ОРЕС. 

 спазват указанията на учителите за включване и изключване на камерите и 

микрофоните. 

 навреме и коректно изпращат поставените им задачи. 

 не пречат на учителите и съучениците си по време на час. 

 

3.Родителите: 

  са длъжни да осигурят условия на децата си за качествено обучение в ОРЕС. 

 нямат право да пречат на нормалното протичане на часа. 

 осъществяват ежедневен контрол на децата за присъствието в часовете и 

изпълнението на домашните работи. 

 не компрометират с действията си авторитета на учителите и училището. 
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VI. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 
 

Работещите с деца педагогически и непедагогически специалисти изпълняват своите 

функции, като се ръководят от основните човешки ценности и принципи: 

1. На всяко дете е гарантирано правото на: 

– свобода на изразяване на мнение; 

– свобода на мисълта, съвестта и религията;  

– формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно; 

2. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на 

възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие. 

3. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие. 

4. Всяко дете заслужава да бъде подпомогнато да развие пълния си потенциал. 

5. Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите на детето. 

6. Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за детското развитие и 

познаването на индивидуалните особености на всяко дете. 

7. Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете. 

8. Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете. 

9. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на детето. 

10. Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси 

от негов интерес. 

11. Да се осигуряват на децата с увреждания и СОП равни възможности за достъп до 

адекватни грижи и образование. 

12. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и 

вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие. 

13. Да не се участва в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата 

на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на 

базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 

14. Много добре да се познават и спазват законите и процедурите, защитаващи детето от 

насилие. Да се познават симптомите на насилие над дете –  физическо, сексуално, 

вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. 

15. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за закрила на детето и 

се проследява дали са предприети необходимите мерки. 

16. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, следва да му се окаже 

пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. 

17. Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват здравето и 

сигурността на детето, незабавно се информират органите по закрила на детето. 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ ДЕЦАТА СИ 
 

1. Отговорностите на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето са:  

 да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;  

 да следи и насърчава неговите успехи;  
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 да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;  

 съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;  

 съобразява се с индивидуалните потребности на детето.  

2. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.  

3. Задължение на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето 

е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с него.  

4. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето трябва да 

упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита личността на 

детето и спазва основните му права.  

5. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето възпитава 

детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и 

умение да изразява мнението си.  

6. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето трябва да се 

стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички 

членове на училищната общност.  

7. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето подготвя 

детето за живота и има една основна морална задача – да създава ценности и да ги 

предава на следващите поколения. 

8. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето е длъжен да 

информира класния ръководител и мед. лице на училището при здравословни 

проблеми, които могат да бъдат предпоставка за риск в живота. 

9. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето помага 

според възможностите си за да се утвърди трайно авторитетът на училището.  

 

VIII.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ С РОДИТЕЛИТЕ.  
 

1. Наша първостепенна отговорност е подпомагане на семейството при обучението и 

възпитанието на децата. 

2. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения. 

3. Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането и възпитанието на децата и 

на правото му да взема решения за своите деца. 

4. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето.  

5. Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето имат право 

на мнение при вземането на решения, отнасящи се до тяхното дете. 

6. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се 

работи с детето. 

7. Информиране на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето за изследователските проекти, включващи техните деца. Не се позволява и не се 

допуска участие в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, 

образованието, развитието или благополучието на детето. 

8. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично облагодетелстване. 

Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на 

ефективността на работата с детето. 
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9. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на 

семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа.  

10. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение 

на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа. 

11. В случаите на конфликт между членовете на семейството да се работи открито, 

споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат 

информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта. 
 

IX. КОРЕКТНОСТ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В УЧИЛИЩЕ 
 

1.  Директорът в качеството си на ръководител зачита достойнството и правата на 

подчинените си и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и 

последствията от тях.  

2.  Директорът е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на 

служебните задължения.  

3.  Директорът проявява отговорност към подчинените си, подпомага професионалното 

им развитие, насърчава ги, предприема при нужда корективни мерки.  

4.  Директорът предприема адекватни мерки за решаване на проблемите на подчинените 

му служители, които биха могли да рефлектират върху изпълнението на 

професионалните им задължения. 

5.  Директорът не използва йерархичното си положение за осъществяване на натиск върху 

подчинени. 

6.  Педагогическият и непедагогическият персонал изпълнява коректно и добросъвестно 

заповеди и задължения, съответстващи на закона.  

7.  Педагогическият и непедагогическият персонал НЕ изпълнява заповеди, нареждащи 

му да извърши незаконни действия. Ако счита, че дадена заповед или разпореждане е 

неправомерно, същият следва да посочи основанията си за това пред органа, който я е 

издал, или, ако е необходимо - пред по-висшестояща инстанция. В случай, че заповедта 

или разпореждането бъдат потвърдени, той има право да поиска писмено нареждане за 

тяхното изпълнение. 

8.  Педагогическият и непедагогическият персонал, при поискване, дава точен и 

обективен отчет пред директора за изпълнение на служебните задачи.  

9.  Между педагогическият и непедагогическият персонал НЕ се допускат никакви форми 

на дискриминация.  

10. Работещият в училище НЕ прави изказвания и призиви към колегите си за участие в 

мероприятия, нарушаващи обществения ред или професионалната дисциплина.  

11.  Работещите в училище защитават правата на колеги и ученици.  

12.  Работещите в училище не уронват достойнството на обкръжаващите го.  

13.  Работещите в училище запазват училищна тайна и особености в семействата на 

учениците.  

14.  Работещите в училище не изнасят информация, която би намалила училищния имидж.  

15.  Работещите в училище зачитат вярванията и начина на живот на другите 

вероизповедания, съвместени в правовата държава.  

16.  Работещите в училище не допускат дискриминация, основана на пол, раса, език, 

религия, убеждения, мнения, национален или социален произход.  

17.  Работещите в училище, които са станали свидетели на неетично или опасно поведение, 

на насилие, нехуманно или обидно отношение към което и да е лице от страна на 
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училищната общност, предприема действия за прекратяването им и докладва на 

директора/ зам.- директора, независимо от положението в йерархията на извършителя 

на подобни действия. 
 

X. ПОВЕДЕНИЕ, НЕДОПУСКАЩО ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ  
 

1. Работещите в училище не се възползват от правомощията си с цел лично 

облагодетелстване или друга користна цел.  

2. Учителят не допуска конфликт на интереси и когато станат известни факти и 

обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, учителят уведомява директора за това.  

3.  Учителят не допуска да бъде поставен във финансова и друга зависимост от отделни 

лица, които могат да повлияят на обективното поставяне на оценки.  
 

XI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

1. Конфликт на интереси възниква тогава, когато учителят има личен интерес и той му 

влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или 

изпълнение на служебните задължения. 

2. Учителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават 

или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята 

дейност пред директора. 

3. Учителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си 

облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда. 

4. Учителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на 

интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага 

ръководителя си. 

5. Учителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или 

предполагаем конфликт на интереси. 

6. В случай на вече възникнал конфликт на интереси учителят носи отговорност 

съобразно КТ. 
 

Глава III. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
 

1. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му 

казуси към училище се създава Комисия по етика. 

2. Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една учебна година. 

3. Комисията се назначава със Заповед на директора. 

4. Комисията по етика: 

 разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 

 дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

5. Вътрешните правила за действие на Комисията са част от този кодекс, който се 

утвърждава на заседание на Педагогическия съвет. 

6. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в 

Комисията по етика. 

7. Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано 

становище най-късно в едномесечен срок от постъпването им. 

8. При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция. 
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9. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на училището. 
 

 

Глава IV. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, 

УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ 

НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 
 

1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване 

и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането 

на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училище.  

2. Под „нарушения на Етичния кодекс“ се разбират следните групи прояви в поведение 

на работещите в училище: 

 неспазване на действащото законодателство; 

 неспазване на вътрешноучилищните документи; 

 действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към 

училището; 

 грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; 

проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и 

допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и 

други причини; 

 прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и 

работници и на престижа на учебното заведение, допуснати в и извън 

училището;  

 прояви на недобросъвестно изпълнение на възложените функции и 

накърняване на интересите на други лица.  

3. Наблюдението и докладването на посочените в т. 2 нарушения се извършват по две 

направления: 

 вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал; 

 външно докладване – от родители, граждани, представители на институции 

и фирми. 

4. Сигналите за нарушенията се подават при председателя на Комисията  

5. Алгоритъм на действие при подаден сигнал: 

 Регистриране във входящ дневник – регистър 

 Заседание на Комисията по етика при всички постъпили сигнали. Комисията 

не разглежда анонимни сигнали 

 Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал 

в седемдневен срок от постъпването му 

 Води се протокол на заседанието 

 Комисията проучва достоверността и основанието на сигнала 

 Комисията изслушва засегнатите в сигнала страни 

 Комисията преценява тежестта на нарушението 

 Комисията проучва обстоятелствата, при които е извършено 

 Комисията вниква в поведението на засегнатите страни 
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 При необходимост от допълнителни данни и доказателства Комисията 

извършва проверка и провежда разговор със свидетели на нарушението 

 При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва 

последващо такова в седемдневен срок след първото 

 Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено 

мнозинство 50% + 1 

 Комисията дава заключение по подадения сигнал и запознава основните 

засегнати страни 

 

6. Морални и дисциплинарни санкции 
 

 Комисията може да вземе вътрешно решение /без намеса на директора на 

училището/ във връзка с подадения сигнал при помиряване/разбиране на двете 

участващи страни и при недоказване на виновност по дадения сигнал. 

 При доказване на нарушение на Етичния кодекс, Комисията налага „морална 

забележка“.  

 При повторно нарушение на същите правила, за които вече е наложена 

„морална забележка“ се уведомява директора на училището за последващи 

действия. 

 Дисциплинарни наказания могат да се налагат от работодателя по 

предложение на Комисията по етика, в случаите, когато са налице виновно 

действие или бездействие от страна на учител, служител, работник, 

представляващо нарушение на трудовата дисциплина, съгласно ЗПУО, Правилника 

за дейността на училището, Кодекса на труда и др. За предприетите мерки и 

наложени наказания се уведомяват председателят на комисията по етика и лицето, 

подало сигнала.  
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. При първоначално постъпване на работа всеки един учител, служител или работник е 

длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия кодекс като подписва Декларация. 

2. Настоящият етичен кодекс влиза в сила от деня на утвърждаването му от директора на 

училището. 

3. Настоящият кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и 

обогатяване. 
 

С настоящия Кодекс са запознати всички членове на педагогическия и непедагогическия 

персонал на Пето основно училище „Митьо Станев“. 

 

Кодексът е приет на педагогически съвет с протокол №14/ 13.09.2021 г. 
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