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Директор: Д. Цвятков 

 

Заповед № 2126/14.09.2018 г. 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

Въведение 

Етичният кодекс на училищната общност е съобразен с разпоредбите на Конституцията на 

Република България, Закона за закрила на детето, Закона за предучилищно и училищно 

образование, Наредбата за приобщаващо образование и Конвенция на ООН за Правата на 

детето. 

Цели на Етичния кодекс: 

 определяне на моралните отговорности към детето, семейството, колегите и 

общността; 

 формира представа за професионалното поведение; 

 определя функциите на Комисията по етика. 

 

Раздел 1. Общи положения 

Чл. 1. Етичният кодекс на училищната общност е разработен съгласно чл. 175, ал. 1 от 

ЗПУО. 

Чл. 2. Етичният кодекс на училищната общност е поставен на видно място в училището. 

Чл. 3. Етичният кодекс е публикуван на интернет страницата на училището. 

Чл. 4. Детството е изключително важен период от живота на човека. 

Чл. 5.  Семейството е най-естествената среда за развитието на детето. 

Чл. 6. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

Чл. 7. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи 

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

Чл. 8. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие. 

Чл. 9. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си 

потенциал. 

Чл. 10. Във всички случаи интересите на детето трябва да се защитават по най- добър 

начин. 

Чл. 11.  Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането 

му от рисковата ситуация. 

Чл. 12. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила. 

Чл. 13.  Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и 

социални качества. 

 

Раздел 2. Морални отговорности към детето 

Чл. 14. Педагогическите специалисти в училището: 

1. осигуряват равен достъп до образование на всяко дете; 

2. прилагат индивидуален и диференциран подход в работата си за разгръщане на 

потенциала на всяко дете; 

3. да разбират и уважаваме уникалността на всяко дете; 

4. да се съобразяват със специфичната уязвимост на всяко дете; 
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5. да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на детето; 

6. да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси 

от негов интерес; 

7. да работят в най-добрия интерес за детето; 

8. да осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 

грижи и образование; 

9. да не участват в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и 

вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие; 

10. да не участват 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; 

11. да познават симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране или занемаряване. Да познават и спазват законите и 

процедурите, защитаващи детето от насилие; 

12. при съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да 

следят дали са предприети необходимите мерки; 

13. когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажат пълно 

съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. 

14. когато разберат за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на 

детето, те имат моралната и законова отговорност да информират органите за закрила на 

детето. 

15. спазват принципите на конфиденциалност на информацията; 

16. проявяват висок професионализъм в работата си и непрекъснато повишават 

квалификацияата си за ранна диагностика на обучителни затруднения. 

 

Чл. 15. Всички служители в училището: 

1. не накърняват достойнството и честта на децата; 

2. не излагат децата на фактори, които могат да застрашат тяхното психическо, 

физическо, нравствено и образователно развитие; 

3. уважават различието и подкрепят уникалността на всяко едно дете; 

4. не допускат личните им пристрастия, убеждения и вярвания да влияят на развитието 

на децата. 

5.  в работата си в никакъв случай да не използват физически наказания и възпитателни 

методи, уронващи достойнството на детето. 

 

 

Раздел 3. Морални отговорности към семейството 

Чл. 16. Педагогическите специалисти: 

1. дават своевременна информация на родителите за резултатите от обучението и 

постигнатите образователни резултати от тяхното дете; 

2. дават информация на семейството за личностното развитие на детето и информация, 

която е съществена за неговия напредък при спазване принципите на конфиденциалнос; 

3. имат първостепенна отговорност е подпомагане семейството при отглеждането и 

възпитанието на децата; 

4. Зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения; 

5. Уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и 

правото му да взема решения за своите деца; 

6. Информират на семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е 

възможно, включвайки го във вземането на такива решения; 
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7. Зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с 

детето; 

8. Информират на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. 

Не позволяват и не участват в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат 

здравето, образованието, развитието или благополучието на детето; 

9. да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да 

не влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на 

ефективността на работата ни с детето; 

10. осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на 

личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа и когато има 

основания да се счита, че благополучието на детето е в риск. При наличие на информация 

или съмнение за дете в риск да се подава писмено сигнал до отдел „Закрила на детето към 

дирекция „Социално подпомагане”, гр. Стара Загора; 

11. ангажименти по разработването на правила за опазване поверителността на 

информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. 

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

семейството. Това не важи в случаите на малтретиране, лоша грижа и за дете в риск; 

12. в случаите на конфликт между членовете на семейството да се работи открито, да се 

споделят наблюденията за детето с цел всички включени страни да имат информирано 

решение, като без да се взема страна и да се правят опити за разрешаване на проблема между 

родителите; 

13. изисква от родителите проява на отговорност относно доброто държание на детето в 

училище (в учебните часове и вмеждучасията). 

14. изисква от родителите да прояват уважение и да пазят авторитета на педагогическите 

специалисти. 
 

 

Чл. 17. Всички служители в училището: 

1. зачитат традиците и ценностите, породени от различната културна принадлежност на 

семейството; 

2. не използват служебните си отношения със семейството за лично облагодетелстване; 

3. пазят в тайна поверителната информация, станала им известна в изпълнение на 

служебните им задължения. 

 

Раздел 4. Морални отговорности към колегите 

Чл. 18. Всички служители в училището: 

1. не разпространяват невярна информация, която може да навреди на авторитета и 

доброто име на техен колега; 

2. да не разпространяват поверителна информация за колега, станала им известна в 

изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, когато това се изисква от 

закона; 

3. спазват добрия тон в общуването на работното място и се въздържат от създаването 

на конфликтни ситуации. 

 

Раздел 5. Морални отговорности към обществото 

Чл. 19. Всички служители в училището: 

1. се стремят да разбират и уважават различните ценности и традиции на различните 

култури в общността; 

2. участват активно в живота на общността и да създават политики, които да 

благоприятстват личностното развитие на децата; 

3. популяризират сред общността правата на децата и тяхното активно включване. 
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4. предоставят на висококачествени програми и услуги; 

5. създават на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни 

грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие; 

6. подобряват на сътрудничеството между организациите, както и на 

интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към 

благополучието на децата и семейството; 

7. съдействат за повишаване степента на разбиране на децата и на техните нужди от 

обществото; 

8. работят за популяризиране правата на децата, както и за повишаване 

чувствителността на обществото към нарушаването им; 

9. работят в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на 

децата и семействата им, и се противопоставят на тези, които го нарушават. 
 

 

Раздел 6. Морални отговорности на учениците 

Чл. 20. Учениците в училището: 

1. пазят авторитета и доброто име на училището и педагогическите специалисти, които 

работят с тях; 

2. уважават различието сред останалите членове в училищната общност, дължащо се на 

различна етническа, национална, религиозна или друга принадлежност или други личностни 

различия; 

3. не пречат на работата на педагогическите специалисти в училището и да им оказват 

съдействие при необходимост; 

4. зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и не прилагат физическо и 

психическо насилие 

 

Раздел 7. Морални отговорности на родителите 

Чл. 21. Родителите на учениците в училището: 

1. осигуряват редовното присъствие на децата си в училище; 

2. съдействат на педагогическите специалисти в процесите по подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

3. присъстват редовно на провежданите родителски срещи; 

4. спазват правилника за дейността на училището; 

5. зачитат правата, честта и достойнството на останалите членове на училищната 

общност. 

 

Раздел 8. Взаимоотношения с организационните структури – община, РУО, МОН и 

други 

Чл. 22. Всички служители в училището: 

1. се ръководят в работата си от принципите на безпристрастност, законосъобразност, 

своевременност, толерантност, точност и добросъвестност; 

2. изпълняват функциите си съобразно длъжностната си характеристика и да повишават 

квалификацията си, за да подобряват резултатите в работата си; 

3. оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на задълженията им. 

 

Раздел 9. Конфликт на интереси 

Чл. 23. Педагогическите специалисти не могат да извършват срещу заплащане 

обучение или подкрепа на ученици, с които работят в училището, ако това заплащане е от 

името и за сметка на учениците, включително със средства от училищното настоятелство. 

 

Раздел 10. Професионално поведение 
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Чл. 24. Служителите в училище изпълняват съвестно задълженията си и да се стремят 

към подобряване на услугите, които извършват. 

Чл. 25. Служителите в училището опазват училищното имущество и се грижат за него 

като добри стопани. 

Чл. 26. Служителите в училище предприемат всички действия за опазване 

поверителността на информацията; 

Чл. 27. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, 

хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, 

които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на 

служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за 

това; 

Чл. 28. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен 

в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си по 

начин, допускащ влияние от друг; 

Чл. 29. Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и 

не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загуба 

или повредата му; 

Чл. 30. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури 

ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и 

финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични 

цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено; 

Чл. 31. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на 

сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. 

Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си 

задължения при спазване правилата за защита на информацията; 
Чл. 32. Бившите служители на училището не използват поверителна информация, 

станала им известна при изпълнение на служебните им задължения; 

Чл. 33. Бившите служители на училището не разпространяват информация, която 

може да урони престижа на училището. 

 

 

Раздел 11. Комисия по етика 

 

Чл. 34. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му 

казуси към СУ „Иван Вазов”, гр. Стара Загора, се създава Комисия по етика. 

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

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от 

Педагогическия съвет. 

Чл. 35. Комисията по етика се занимава с: 

1. Тълкуване на Етичния кодекс на училищната общност. 

2. Даването на становища по сигнали и жалби, свързани с прилагането на Етичния 

кодекс на училищната общност. 

Чл. 36. Комисията по етика работи по Правилник за дейността си, който се утвърждава 

на заседание на Педагогическия съвет до един месец от избирането й. 

Чл. 37. Всеки член на училищната общност може да подаде запитване, сигнал или 

жалба до Комисията по етика. 

Чл. 38. Комисията по етика разглежда запитването, сигнала или жалбата и излиза с 

мотивирано становище в едномесечен срок от постъпването му. 

Чл. 39. При установено нарушение на Етичния кодекс на училищната общност Комисията по 

етика прави предложение до директора на институцията за налагане на санкция. 
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Чл. 40. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си на заседание 

на Педагогическия съвет и пред Общото събрание. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

ежедневната работа на служителите. 

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

действията на служителите и защита от неоснователни обвинения. 

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

от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ 

СУ „Иван Вазов”, гр. Стара Загора. 

§ 4. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато 

развитие и обогатяване. 

 

Етичният кодекс на работещите в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, е приет от 

представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и ученическото 

самоуправление при спазване на реда, определен в правилника за дейността на училището 

(Протокол № 16/13. 09.2018 г.). 

 


