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РАЗДЕЛ  I: OCHOBHH ПОЛОЖЕНИЯ  

Етичният  кодекс  на  ОУ  „Петко  Рачов  Славейков " — гр . Пещера  е  разработен  в  съответствие  с  
изискванията  на  чл . 263, ал .1, т.14, чл .269, ал . 1, т.11 от  ЗПУО , Конвенция  на  ООН  за  правата  на  
детето , Европейската  харта  за  правата  на  детето , Конституцията  на  РБългария , Наредба  за  
приобщаващото  образование . 

Чл . 1. Този  кодекс  определя  правилата  за  поведение  на  ученици , учители  и  служители  в  
училището  и  има  за  цел  да  повиши  общественото  доверие  в  техния  професионализъм  и  морал , 
както  и  да  издигне  престижа  на  училището . 

Чл .2. (1) Дейността  на  всички  работещи  в  училището  се  осъществява  при  спазване  
принципите  на  законност , лоялност , честност , безпристрастност , политическа  неутралност , 
отговорност  и  отчетност . 

(2) Всички  работещи  в  училището  изпълняват  служебните  cu задължения  при  строго  
спазване  на  законодателството  в  Република  България , като  съдействат  за  провеждането  на  
държавна  политика  в  сферата  на  образованието  . 

(З) Всички  работещи  в  училището  в  зависимост  от  функциите , които  изпълняват , 
осъществяват  действия , предлагат  и  вземат  решения , водещи  до  елиминиране  на  произвола  u 
укрепване  на  доверието  в  училището . 

(4) Служителите  извършват  дейносrга  си  компетентно , обективно  и  добросъвестно , 
и  като  се  стремят  непрекъснато  да  подобряват  работата  си  в  интерес  на  учениците  и  техните  

семейства . 
(5) Служителите  следват  поведение , което  не  накърнява  престижа  на  училището  не  

само  при  изпълнение  на  служебните  си  задължения , но  и  в  своя  обществен  и  личен  живот . 
(6) При  изпълиение  на  служебните  си  задължения  служителите  се  отнасят  любезно , 

възпитано  и  с  уважение  към  всеки , като  зачитат  правата  и  достойнството  на  личносrга  u не  
допускат  каквито  и  да  са  прояви  на  дискриминация . 
Чл .3. Спазването  на  Етичния  кодекс  е  задължително  за  всички  учители , служители  и  ученици  

на  училищната  общност  и  се  следи  от  Комисия  по  етика  при  ОУ  "Петко  Рачов  Славейков ", която  
разглежда  всички  случаи  на  неговото  нарушаване  и  налага  предвидените  в  него  санкции . 

РАЗДЕЛ . II: ПРАВА  И  ОТГОВОРНОСТИ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  УЧИЛИЩНАТА  
ОБЩНОСТ : 

РАЗДЕЛ . II. А. УЧЕНИЦИ : 

~ 	 Чл .4. Работещите  с  деца  изпълняват  своите  функции , като  се  ръководят  от  основните  
ценности  и  принципи : 

(1) Детството  е  изключително  важен  период  от  живота  на  човека . 
(2) Семейството  е  най- естествената  среда  за  развитието  на  детето . 
(З) Всяко  дете  притежава  неповторима  уникалност  и  стойност . 

Чл.5. Всяко  дете  има  право  на  закрила  срещу  нарушаващите  неговото  достойнство  
методи  на  възпитание , физическо , психическо  unu друго  насилие  или  форми  на  въздействие . 

Чл.6. Всяко  дете  и  всяко  семейство  заслужават  да  бъдат  подпомогнати  да  развият  пълния  
си  потенциал . 

Чл.7. Всяко  дете , попаднало  в  риск , има  нужда  от  специална  закрила  за  извеждането  му  от  
рисковата  ситуация . 

Чл.8. Да  основава .ме  практиката  си  на  съвременните  знания  за  детското  развитие  и  
познаването  на  индивидуалните  особености  на  всяко  дете . 

Чл.9. Да  създаваме  безопасна  и  здравословца  среда , която  стимулира  социалното , 
емоционалното  u физическото  развитие  на  детето . 
Чл . 10. Да  подкрепяме  правото  на  детето  на  свободно  изразяване  на  мнение  по  всиiпси  

въпроси  от  негов  интерес . 
Чл . 11. Да  осигуряваме  на  децата  с  увреждания  равни  възможности  за  досrьп  до  адекватни  

грижи  u образование . 



Чл . 12. Да  не  участваме  в  практики , които  не  зачитат  достойнството  на  детето  или  са  опасни  
и  вредни  за  физическото  и  емоционално  му  здраве  и  развитие . 

Чл . 13. Да  не  участваме  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 . 

Чл . 14. Да  познаваме  симптомите  на  насилие  над  дете  — физическо , сексуално , 
вербално , емоционално  малтретиране  или  занемаряване . Да  познаваме  и  спазваме  законите  и  
процедурите , защитаващи  детето  от  насилие . 

Чл . 15. При  съмнение  за  малтретиране  да  уведомяваме  органите  за  закрила  на  детето  и  да  
следим  дали  са  предприети  необходимите  мерки . 

Чл.16. Когато  друго  лице  изкаже  подозрения  за  малтретиране  на  дете , да  му  окажем  
пълно  съдействие  за  предприемане  на  подходящи  действия  за  закрила  на  детето . 

Чл.17. Да  опазваме  личната  информация  за  възпитаниците  си  и  текните  семейства  и  да  я  
ползваме  само  и  единствено  в  текен  интерес  и  във  връзка  и  по  повод  на  изпълиение  на  
моралните  си  и  служебните  си  ангажименти  

Чл.18. От  ученииите  в  училището  се  очаква  да  спазват  следните  норми  на  етично  
поведение :  
1) Да  проявяват  самоуважение  и  уважение  към  другите  и  да  поемат  отговорност  за  собственото  
си  поведение ; 
2) Да  познават  и  спазват  приетите  правила  и  реда  в  училище ; 
3) Да  не  пречат  на  останалите  при  упражняване  на  текните  права  и  задължения ; 
4) Да  не  използват  груб  език , обидни  думи  и  злепоставяне  на  съученици , учители  и  родители ; 
5) Да  не  допускат  насилие  и  тормоз  в  общуването  си  с  околните ; 
6) Да  се  стремят  към  разбиране , толерантност  и  подкрепа  спрямо  различните  кора , .включителио  
спрямо  учениците  със  специални  образователни  потребности . 
7)Да  приемат  за  първостепенно  свое  зацължение  в  училище  обучението ; 
8)Да  не  провокират  конфликти  с  останалите  и  да  се  стремят  да  ги  предотвратяват , съобразно  
възможностите  си  и  разписаните  правила  в  училище . 
9)Да  се  стремят  към  постижения , без  да  се  отнасят  пренебрежително  или  подигравателио  към  
постиженията  на  другите ; 
10)Да  проявяват  внимателно  и  грижовно  отношение  към  по -малките  ученици ; 
11)Да  rьрсят  решение  на  проблемите  като  се  обръщат  за  съдействие  към  родителите  си , класния  
ръководител , училищния  психолог  и  училищното  ръководство . 
12) Да  идват  в  училище  в  приличен  и  чист  външен  вид  и  да  не  демонстрират  материалиите  : 
възможности  на  родителите  си  пред  останапите ; 
13) Да  пазят  училищното  имущество , което  е  публична  собственост  така , както  пазят  личните  
си  вещи ; 
14) Да  се  грижат  се  за  чистотата  в  училище  и  извън  него  и  да  опазват  околната  среда ; 
15) Да  определят  и  приемат  заедно  Правила  за  поведение  в  класа , които  да  стоят  на  видно  
място  във  всяка  класна  стая ; 
1 6)Учениците  не  нарушават  гражданските  права  на  други  кора : съученици , учители , служители  
и  родители  като  ги  снимат , записват  и  разпространяват  записите  чрез  различни  медии  без  тяхно  
знание  и  съгласие  

17) Учениците , като  част  от  училищната  общност , приемат  да  спазват  следните  правила  за  
безопасно  поведение  в  Интернет  и  етично  използване  на  социалните  мрежи : 
17.1.) Да  не  снимат  и  публикуват  клипове , в  които  има  обидно  съдържание  за  учители , ;ученици , 
служители  и  родители . 
17.2.) Да  не  качват  снимки  или  колажи , които  уронват  достойнството  на  други  хора  — деца  или  
възрастни . 
17.3.) Да  не  публикуват  информация  за  други  хора  — деца  или  възрастни , която  не  отговаря  на  
истината  unu има  подвеждащ  характер . 
17.4.) Да  не  използват  груби  и  обидни  думи  и  особено  заплахи  към  други  хора  — деца  или  
възрастни  
17.5.) Да  не  влизат  в  непознати  и  съмнителни  сайтове , които  нямат  връзка  с  учебния  процес  без  
знанието  и  разрешението  на  родителите  или  учителите . 



17.6.) Да  не  отговарят  на  запитвания  на  непознати  лица  по  Интернет , да  създават  контакти  с  тях , 
да  се  срещат  с  тях  и  непременно  да  уведомяват  родителите  си  или  учителите  за  всеки  подобен  
СЛучаЙ . 
17.7.) Да  не  качват  и  споделят  каквато  и  да  е  лична  информация , на  който  и  да  е  сайт  без  
позволение  на  родител  /Личната  информация  включва  име , адрес , телефонен  номер , години , 
училището , в  което  учи  и  др ./ 
17.8.) Да  не  поставят  снимки  в  Интернет  със  свободен  досrьп  на  видимост  без  предварително  
одобрение  от  родител  
17.9.) Да  не  отварят  е-mail от  непознат  адрес  и  никога  да  не  отговарят  на  такива  писма . 
1 7. 1 О .)да  не  правят  нищо , за  което  ги  е  помолил  някой , с  когото  са  се  запознали  онлайн , без  да  го  
обсъдят  с  родителите  си  или  с  учители . 

Чл.19. За  нарушение  на  нормите  записани  в  чл . 18 учениците  носят  отговорност , съгласно  
разпоредбите  на  Правилника  за  дейносrга  на  училището . 

Чл.20. За  нарушение  на  правата  им , спрямо  нормите  записани  в  настоящия  Етичен  кодекс , 
учениците  подават  устни  сигнали  до  класния  ръководител , училищния  психолог  и  училищното  
ръководство , когато  тези  нарушения  са  извършени  от  ученици . Уведомените  лица  провеждат  
проучване  по  случая  и  при  установяване  на  действително  нарушение  провеждат  разговори  със  
страните  като  предприемат  мерки  за  отстраняване  на  нарушението  или  налагане  на  санкции  
съгласно  Правилника  на  училището . 

Чл.21. За  нарушение  на  правата  им , спрямо  нормите  записани  в  настоящия  Етичен  кодекс , 
~ учениците  чрез  своите  родители  могат  да  подадат  писмен  сигнал  до  Етичната  комисия  на  

ОУ„Петко  Р .Славейков ", когато  тези  нарушения  са  извършени  от  възрастен  — учител , служител  
или  друг  родител . Етичната  комисия , съгласно  регламента  си  за  работа  взема  отношение  по  
случая , както  е  посочено  в  Раздел  VII. 

РАЗДЕЛ . II.Б . РОДИТЕЛИ : 

Чл .22.(1) Наша  първостепенна  отговорност  е  да  подпомогнем  семейството  при  
отглеждането  и  възпитанието  на  децата . 

(2) Да  зачитаме  достойнството  на  всяко  семейство  и  неговата  култура , обичаи , език  и  
убеждения . 

(З) Да  уважаваме  ценностите  на  семейството  при  отглеждане  и  възпитание  на  децата  и  
правото  му  да  взема  решения  за  своите  деца . 

(4) Да  информираме  семейството  за  всички  решения , отнасящи  се  до  детето  и  за  начина , по  
___ който  се  работи  с  детето . 

Чл.23. Да  не  използваме  нашите  отношения  със  семейството  за  лично  облагодетелстване . 
Да  не  влизаме  в  отношения  с  членовете  на  семейството , които  могат  да  навредят  на  
ефективнос rга  на  работата  ни  с  детето . 

Чл.24. Осигуряване  конфиденци anност  на  информация  и  зачитане  правото  на  
семейството  на  личен  живот  с  изключение  на  случаите  на  малтретиране  и  лоша  грижа . Това  не  
важи  в  случите , когато  имаме  основания  да  считаме , че  благополучието  на  детето  е  в  риск . 

Чл.25. В  случаите  на  конфликт  между  членовете  на  семейството , да  се  работи  открито , 
споделяйки  наблюденията  си  за  детето , за  да  помогнем  на  всички  включени  страни  да  вземат  
информирано  решение , като  стриктно  се  въздържаме  от  вземане  страна  в  конфликта . 

Чл.26. Семейството  е  доминиращ  фактор , който  осигурява  условия  за  развитие  на  детето . 
То  трябва  да  дава  пример  за  разбирателство  и  добри  отношения  и  да  възпитава  детето  в  дух  на  
отговорност , уважение , толерантност  и  ненасилие . 

Чл . 27. Родителите  имат  грижа  да  окуражават  децата  си  активно  да  участват  в  училищния  
живот , но  в  същата  степен  и  да  ги  насърчават  винаги  да .спазват  общите  правила . 

Чл .28. Родителите  приемат , че  всички  деца  са  равни  и  имат  еднакви  права . Фаворизирането  
на  собственото  дете  в  ущърб  на  останanите  в  учебно  - възпитателния  процес  не  може  да  бъде  
толерирано  от  общността . 



■ Чл .29. Родителите  като  част  от  училищната  общност , се  стремят  да  работят  в  
сътрудничество  с  учителите  и  ръководството  на  училището , както  в  интерес  на  своето  
дете , така  и  в  интерес  на  останалите  деца  и  училището  като  цяло . 

■ Чл .30. Родителите  на  учениците  в  институцията  са  длъжни  да : 
■ 1. осигуряват  редовното  присъствие  на  децата  си  в  институцията ; 
■ 2. съдействат  на  педагогическите  специалисти  в  процесите  по  подкрепа  за  личностно  

развитие  на  децата /учениците ; 
■f 3. присъстват  редовно  на  провежданите  родителски  срещи ; 
® 4. спазват  правилника  за  дейносrга  на  институцията ; 
■ 5. зачитат  правата , честта  и  достойнството  на  останалите  членове  на  институцията  

Чл.31. Родителите  нямат  право  да  решават  каквито  и  да  е  проблеми  с  чуждо  дете  в  
отсъствие  на  негов  родител . Саморазправата  е  абсолютно  недопустима ! 

Чл.32. Родителите  носят  отговорност  за  поведението  на  децата  си  и  ги  учат  сами  да  поемат  
отговорност  за  последствията  от  поведението  им . 

Чл.33. Родителите  зачитат  професионалната  компетентност  на  учителите , техните  права  и  
лично  достойнство . 

Чл.34. Родителите  не  злепоставят  учителите  и  не  изказват  критика  към  тях  в  присъствие  на  
децата  си . 

Чл.35. Родителите  не  предявяват  претенции  към  учителите  относно  учебната  програма  и  
~ други  регламенти  в  училище , които  имат  общозадължителен  характер  за  цялата  образователна  

система . 
Чл .3б . Родителите  имат  отговорност  към  поведението  на  децата  си  в  Интернет  

пространството . Те  трябва  да  насочват  децата  си  как  резултатно  да  тьрсят  информация  в  
Мрежата , как  да  я  оценяват  критически , как  да  развиват  навици  за  общуване  във  виртуалното  
пространство  и  да  наложат  правила  за  пребиваването  в  него . 

Чл.37. За  нарушение  на  правата  си  спрямо  нормите  записани  в  настоящия  Етичен  кодекс  
родителите  могат  да  се  обърнат  към  Етичната  комисия  на  училище  при  спазване  на  съответния  
ред  определен  в  Раздел  VII. 

РАЗДЕЛ .II.В .ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ  И  СЛУЖИТЕЛИ : 

Чл.38. В  своите  взаимоотношения  и  при  изпълнение  на  професионалните  си  задължения , 
педагогическите  специалисти  и  служителите  имат  следните  морални  отговорности : 
1) Да  проявяват  уважение  и  коректност , като  не  допускат  поведение , което  накърнява  
достойнството  и  правата  на  личносrга . 
2) Да  уважават  мнението  на  колегите  си  и  се  съобразяват  с  правото  им  на  личен  живот . 
З) Да  предотвратяват  конфликтни  ситуации  помежду  си , като  е  недопустимо  възникване  на  
конфликт  между  тях  в  присъствието  на  външни  лица . 
4) Да  се  стремят  да  не  оставят  съмнение  за  сексуален  тормоз  спрямо  свои  колеги . 
5) Да  представят  честно , открито  и  аргументирано  проблемите  си  пред  своя  пряк  
ръководител . 
б) 	Да  дават  личен  пример  на  учениците , а  ръководителите  - на  своите  подчинени  със  своето  
лично  поведение  u чувство  за  отговорност . 
7) Да  се  отнасят  отговорно  към  повереното  им  имущество . 
8) Професионалното  u личното  поведение  на  педагогическите  специалисти  и  служителите  са  
несъвместими  с  корупционни  прояви  от  всякакъв  формат . 
9) Да  работят  за  утвърждаване  авторитета  на  училището , като  се  въздържат  от  действия , . 
които  биха  уронили  престижа  на  професията . 
10)Да  работят  в  подкрепа  на  законите  и  политиките , които  подпомагат  благополучието  на  децата  
и  семействата  им  и  се  противопоставят  на  тези , които  rq нарушават . 
11) Да  опазват  данните  и  личната  информация  •за  учениците  и  всички  посетители  на  училището , 
станали  им  известни  при  или  по  повод  изпълнението  на  служебните  им  задължения . 

Чл . 39. За  нарушение  на  правата  си  спрямо  нормите  записани  в  настоящия  Етичен  кодекс  
учителите  и  служителите  могат  да  се  обърнат  към  Етичната  комисия  на  училището  при  спазване  
на  съответния  ред  определен  в  Раздел  VII. 



РАЗДЕЛ  III: ЛИЧИО  И  ПРОФЕСИОИАЛНО  ПОВЕДЕИИЕ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  

СПЕЦИАЛИСТ  И  СЛУЖИТЕЛЯ : 
РАЗДЕЛ .III.А.: ЛИЧИО  ПОВЕДЕНИЕ : 

Чл . 40. При  изпълнение  на  служебните  си  задължения  и  в  обществения  живот  
педагогическите  специалисти , служителите  и  училищното  ръководство  следват  поведение , което  
не  уронва  престижа  на  училището  като : 
1) Не  допускат  на  работното  си  място  поведение , несъвместимо  с  добрите  нрави . 

2) Стремят  се  да  избягват  в  поведението  си  конфликтни  ситуации , а  при  възникването  им  полагат  
усилия  да  ги  преустановят , запазвайки  спокойствие  и  контрол  над  поведението  си . 

3) Спазват  благоприличието  и  деловия  вид  в  облеклото , съответстващи  на  служебното  положение  
и  на  институцията , която  представляват . 
4) Не  участват  в  скандални  прояви , с  които  биха  могли  да  накърнят  престижа  на  училището  
или  достойнството  на  другите . 
5) Уважават  и  зачитат  правото  на  мнение  на  останалите  и  спазват  училищните  разпоредби . 

6) Поставят  пред  своя  ръководител  проблемите , с  които  се  сблъскват  в  процеса  на  работата , 

спазвайки  добрия  тон  и  колегиални  отношения . 

7) Противодействат  на  корупционни  прояви  и  на  други  неправомерни  действия  в  училището . 

Чл.41. цчителите , служителите  и  училищното  ръководство  не  допускат  да  бъдат  поставени  
във  финансова  зависимост  или  в  друга  обвързаност  от  външни  лица  или  организации , както  и  да  

ц  приемат  подаръци , услуги , пари , облаги  или  други  ползи , които  могат  да  повлияят  на  
изпълнението  на  служебните  им  задължения , на  техните  решения  или  да  нарушат  
професионалния  им  подход  по  определени  въпроси . 

Чл.42. Учителите , служителите  и  училищното  ръководство  не  могат  да  упражняват  
дейности , посочени  в  законодателството  като  несъвместими  с  техните  задължения  и  
отговорности , както  и  да  получават  доходи  от  такива  дейности . 

РАЗДЕЛ .III.Б.: ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕИИЕ : 

Чл.43. Учителите  и  служителите  са  длъжни  да  спазват  служебната  йерархия  и  стриктно  да  
изпълняват  актовете  и  заповедите  на  горестоящите  органи . 

Чл.44. Учителите  и  служителите  са  длъжни  да  бъдат  лоялни  към  работодателя , като  не  
злоупотребяват  с  неговото  доверие  и  не  разпространяват  поверителни  за  него  сведения , както  и  
да  пазят  доброто  име  на  училището . 

Чл.45. Учителите  и  служителите  са  длъжни  да  спазват  вътрешните  правила , приети  в  
~ училището  и  съвестно  да  изпълняват  трудовите  си  задължения . 

Чл.46. Учителите  и  служителите  са  длъжни  да  уважават  чуждото  мнение  и  правото  на  
избор  и  позиция , които  не  съвпадат  с  техните . 

Чл.47. Учителите  и  служителите  не  трябва  да  изразяват  лични  мнения  по  начин , който  
може  да  бъде  rьлкуван  като  официална  позиция  на  учебното  заведение . 

Чл.48.Учителите  и  служителите  не  трябва  да  позволяват  да  бъдат  поставяни  или  да  
изглеждат  поставени  в  положение  на  зависимост  от  когото  и  да  било . Те  също  не  трябва  да  вършат  
работата  си  по  начин , допускащ  влияние  от  друг . 

Чл.49. Учителите  и  служителите  опазват  повереното  им  имущество  с  грижата  на  добър  
стопанин  и  не  допускат  използването  за  лични  цели . 

Чл.50. Учителите  и  служителите  информират  своевременно  непосредствения  си  
ръководител  за  загубата  или  повреждането  на  повереното  им  имущество . 

Чл.51. Учителите  и  служителите  в  изпълиение  на  заеманата  длъжност , трябва  да  осигурят  
ефективно , компетентно  и  икономично  използване  на  собственос rга, средствата , услугите  и  
финансовите  източници , които  са  им  поверени . Те  не  трябва  да  бъдат  използвани  за  лични  цели  
или  да  бъдат  предоставяни  на  трети  лица , освён  ако  е  изрично  предвидено . 

Чл.52. Учителите , служителите  и  училищното  ръководство  трябва  да  извършват  . 
необходимите  действия  за  защита  на  сигурността  и  поверителността  на  информацията , за  която  
са  отговорни  или  им  е  известна . Те  използват  данните  и  документите  в  училище  единствено  по  



повод  изпълнение  на  служебните  си  задължения  и  при  спазване  правилата  за  защита  на  
информацията . 

PA3ДEЛ.III.B.: КОНФЛИКТ  НА  ИНТЕРЕСИ : 
Чл.53. Конфликт  на  интереси  възниква , когато  служителят  в  институцията  има  частен  

интерес , който  може  да  повлияе  върху  безпристрастното  и  обективно  изпълиение  на  
правомощията  или  задълженията  му  в  съответствие  с  длъжностната  му  характеристика  и  
изискванията  към  заеманата  длъжност . 

Чл.54. Педагогическите  специалисти  не  може  да  извършват  срещу  заплащане  обучение  
или  подкрепа  на  деца  и  ученици , с  които  работи  в  училището , ако  това  заплащане  е  от  името  
и  за  сметка  на  децата  и  учениците . 

Чл :55. Служителите  в  институцията  са  длъжни  да  не  допускат  да  бъдат  въвлечени  от  
колеги  в  ситуации , при  които  има  конфликт  на  интереси . 

Чл .56. В  случай  на  вече  възникнал  конфликт  на  интереси  и  само  съобразно  с  
нарежданията  на  ръководителя  му , служителят  може  да  се  оrгегли  от  служебните  си  
задължения , които  са  причина  за  възникването  на  конфликта . 

РАЗДЕЛ  IV: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ  СТРУКТУРИ  НА  
~ ОБЩИНА , РУО , МОН  : 

Чл . 57. (1) Служителите  извършват  своята  дейност  на  най -високо  ниво  на  компетентност  в  
съответствие  с  професионалните  критерии  и  поемат  за  решаване  само  такива  задачи , за  които  са  
придобили  необходимата  квапификация . 
(2) Служителят  извършва  административното  обслужване  законосъобразно , своевременно , 
точно , добросъвестно  и  безпристрастно . 
(3) Служителят  отговаря  на  поставените  въпроси  съобразно  функциите , които  изпълнява . При  
необходимост  той  пренасочва  въпросите  към  друг  свой  колега , притежаващ  съответната  
компетентност . 
(4) Общносrга  се  отнася  с  уважение  и  необходимия  респект  към  работата  на  учителя . Също  така  
е  необходимо  да  подпомага  учителя  при  изпълнение  на  служебните  му  задължения . 

РАЗДЕЛ  V: КОМИСИЯ  IIO ЕТИКА  

.~ Чл .67.(1) За  спазването  на  Етичния  кодекс  и  разрешаване  на  възникнали  с  приложението  
му  казуси  в  училището  се  създава  Комисия  по  етика . 
(2) Членовете  се  избират  от  Педагогическия  съвет  за  срок  от  три  години . 
(3)Комисията  се  избира  в  срок  до  един  месец  след  утвърждаването  на  Етичния  кодекс  от  
Педагогическия  съвет . 
(4) Комисията  по  етика  в  ОУ  „П .Р .Славейков " е  постоянно  действаща . 
(5) Комисията  по  етика  включва  представител  на  училищното  ръководство , представител  на  
непедагогическия  персонал  и  представител  на  синдикалната  организация . 

Чл.68. Комисията  по  етика  разглежда  жалби , свързани  със  спазването  на  този  кодекс  и  дава  
задължителни  тьлкувания  на  Етичния  кодекс . 

Чл.69. Всеки  член  на  училищната  общност  може  да  внесе  жалба  в  Комисията  по  етика . 
Чл .70.(1) Комисията  по  етика  разглежда  посrьпилите  жалби  и  се  произнася  с  мотивирано  

становище  най -късно  в  едномесечен  срок  от  постьпването  им . 
(2) Непроизнасянето  в  срок  се  смята  за  мълчалив  отказ  за  налагане  на  санкция . 

Чл .71. Комисията  по  етика  е  длъжна  веднъж  годишно  да  отчита  дейностга  си  на  Годишен  
педагогически  съвет . 



РАЗДЕЛ  VI: ПРАВИЛИИК  ИА  ЕТИЧИАТА  КОМИСИЯ :  
Чл . 72 (1 )Когато  в  Комисията  по  етика  се  получи  жалба  за  нарушаване  на  Етичния  кодекс , 
комисията  следва  да  се  увери , че  има  достаrьчно  информация , която  да  даде  възможност  
да  бъде  разгледано  оплакването . 

(2) Жалбата  следва  да  съдържа : 
1. Данни  за  лицето , което  подава  оплакването ; 
2. Данни  за  служителя , който  в  случая  е  нарушил  Кодекса , неговата  месторабота  и  

ДЛЪЖНОСТ  

З . Кратко  изложение  на  действието / бездействието /, по  възможност  с  доказателство  в  подкрепа  
на  това . 

(3) На  първото  cu заседание  след  получаване  на  оплакването  Комисията  по  етика  разглежда  
същото  и  излиза  с  решение , дали  да  започне  разследване  и  дали  жалбата  отговаря  на  
изискванията , предвидени  в  Етичния  Кодекс : 
(4) Ако  Комисията  прецени , че  не  отговаря  на  формалните  изисквания  на  Кодекса , тя  изпраща  
писмо  на  лицето , да  отстрани  нередностите , като  определя  срок . Ако  не  бъдат  отстранени  
нередностите  в  оплакването , Комисията  го  оставя  без  разглеждане . 
(5) Ако  оплакването  отговаря  на  предвидените  в  Кодекса  изисквания , Комисията  следва  да  
извърши  разследване  и  да  даде  становище  по  него . 

Чл .73. Действия  на  Комисията  по  етика  при  разследване : 
(1)Изпраща  писм0 д0 служителя , посочен  в  жалбата , като  нарушител  на  Кодекса , в  коет0 го  
запознава  с  посrьпилото  оплакване  и  го  поканва  в  срок  от  7 дни  да  представи  писмен  отговор , 
заедно  в  доказателствата , на  които  се  позовава . 
(2)В  случай , че  служителят  признае , че  е  действал  в  нарушение  на  Кодекса , се  изготвя  
предложение  за  мерките , които  ще  бъдат  взети  за  поправяне  на  ситуацията .. 
(3) В  случай , че  лицето  отхвърли  обвиненията , се  насрочва  заседание  на  Комисията  по  етика , за  
изслушване  на  двете  страни  и  вземане  на  окончателно  решение  по  казуса . 
(4) Когато  Комисията  установи , че  има  нарушения  на  Етичния  кодекс , породени  от  недоразумения , 
временен  афект  или  друга  форма  на  непредумишлени  действия , тя  предоставя  възможност  на  
страните  да  изяснят  ситуацията  и  отношенията  помежду  си  и  да  постигнат  удовлетворително  за  
тях  приключване  на  случая . За  развитието  и  приключването  на  случая  Комисията , в  свое  
становище , уведомява  писмено  директора 	 - 
(5) Когато  Комисията  по  етика  констатира  извършването  от  страна  на  служителя  груби  нарушения  
на  Кодекса  и/или  отказ  на  страните  да  постигнат  удовлетворително  за  тях  приключване  на  случая , 
тя  представя  становище  на  Директора , с  което  излиза  с  предложение  нарушителят  да  бъде  
санкциониран . В  становището  се  посочват  обстойно  мотивите  на  Комисията  и  нарушението , което  

~ е  извършил  съответния  служител . 
Чл .74. Директорът  след  получаване  на  становището  на  Комисията  по  етика  се  запознава  

със  случая , като  взема  предвид  всички  факти  и  обстоятелства  и  след  като  прецени , че  
служителят  е  нарушил  Етичния  кодекс  може  да  реши : 
1 .Да  поиска  от  служителя  да  отстрани  нарушението  
2.Да  поиска  гаранции  от  служителя , по  отношение  на  бъдещо  поведение  
З . Да  поиска  служителят  да  понесе  дисциплинарна  отговорност  съгласно  Кодекса  на  труда . 

Чл .75. Всички  наложени  дисциплинарни  наказания  за  нарушения  на  нормите  на  Етичния  
кодекс  могат  да  бъдат  обжалвани  от  заинтересованите  лица  по  съответния  административен  
и/или  съдебен  ред . 

Чл .76.С  всички  влезли  в  сила  дисциплинарни  наказания  за  нарушения  на  Етцчния  кодекс  
на  общо  събрание  се  запознават  служителите  на  институцията . 

Чл . 77. (1) Директорът  на  институцията  следи  и  отговаря  за  спазването  на  нормите  на  
Етичния  кодекс  от  педагогическия  и  непедагогическия  терсонал . 
(2) При  отсъствие  на  Директора  за  спазването  на  нормите  на  Етичния  кодекс  от  педагогическия  и  
непедагогическия  персонал  отговаря  лицето , което  го  замества . 

Чл .76. Всички  служители  в  институцията  следят  за  спазването  на  нормите  на  Етичния  
кодекс  от  Директора  на  институцията . 



РАЗДЕЛ  VII: САНКЦИИ  И  ОТГОВОРИОСТИ : 

Чл.77. Санкциите  по  този  кодекс  се  налагат  с  цел  да  се  предупреди  и  превъзпита  
нарушителя  към  спазване  на  етичните  норми  и  да  се  въздейства  възпитателно  върху  останалите  
членове . 

Чл.78. (1) Санкциите  са : 
1. писмено  уведомяване  на  учителя  или  служителя  и  даване  публичност  на  случая ; 
2. предложение  до  работодателя  за  дисциплинарно  наказание ; 

(3) Непроизнасянето  в  срок  от  две  седмици  от  получаване  на  сигнала  се  счита  за  
мълчалив  отказ  за  налагане  на  санкция . 

РАЗДЕЛ  VIII: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ  

§ 1.Контролът  за  спазване  на  нормите  на  настоящия  Етичен  кодекс  се  осъществява  от  Комисията  
по  етика . 
§ 2. При  неспазване  нормите  на  поведение  в  този  кодекс  служителите  носят  дисциплинарна  
отговорност  съгласно  Кодекса  на  труда  и  Правилника  за  дейностга  на  училището . 

§ З . При  първоначално  встьпване  в  длъжност  непосредственият  ръководител  е  длъжен  да  запознае  
работещия  с  разпоредбите  на  този  кодекс . 
§ 4. Изменения  в  настоящия  кодекс  могат  да  се  направят  след  внасянето  на  писмено  мотивирано  
предложение  в  етичната  комисия  или  при  директора  от  всеки  член  на  училищната  общност , след  
което  се  предлагат  за  одобрение  от  педагогическия  съвет . 
§ 5. Всички  ученици , учители , служители  и  родители  в  училището  се  запознават  с  настоящия  
Етичен  кодекс  лично , срещу  подпис  в  началото  на  всяка  учебна  година . 
§ 6. Настоящият  Етичен  кодекс  е  отворен  документ , подлежащ  на  непрекъснато  развитие  и  
обогатяване , в  съответствие  с  промените  в  нормативната  база  и  очакванията  на  обществото . 
§ 7. Настоящият  документ  е  неразделна  част  от  системите  за  финансово  управление  и  контрол  на  
институцията . 

,~ 



, 	 Основно  училище  „Петко  Рачов  Славейков " 
гр. Пещера , ул. ,, Треми  Марм  .д 3, 0350/6-21-33, е-mail:ои  slaveikov@abv.bg  

Утвърждавам ! 
Директор : 

/П .Христоскова / 

BЪTPEII]НИ  ПРАВИЛА  

ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ , УСТАНОВЯВАНЕ  И  

ДОКЛАДВАНЕ  НА  НАРУШЕНИЯТА  И  ЗА  

ПРЕДПРИЕМАНЕ  НА  ПОСЛЕДВАЩИ  МЕРКИ  

ПРИ  ПРИЛАГАНЕ  НА  ЕТИЧНИЯ  КОДЕКС  

~ 

Настоящите  правила  са  приети  на  Педагогически  съвет  от  07.09.2021 г ., утвърдени  със  Заповед  
Ns 493 / 13.09.2021 г . на  Директора  на  учи :пището  и  съгласуван  с  



ОБЩИ  IIОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1. Настоящите  правила  уреждат  процедурата  и  механизмите  за  установяване  и  
докладване  нарушенията  на  Етичния  кодекс  на  участниците  в  образователния  процес  и  
предприемането  на  последващи  мерки . 

Чл.2. Контролът  върху  спазването  на  Етичните  правила , установени  от  Етичния  кодекс  на  
участниците  в  образователния  процес  при  ОУ"П .Р .Славейков ", се  упражнява  от : 
1 .Комисия  по  етика  
2.Директорът  на  институцията  

II. КОМИСИЯ  IIO ЕТИКА  

Чл .3.(1) Комисията  по  етика  е  колективен  орган . Съставът  на  комисията  се  определя  на  
заседание  на  Педагогическия  съвет  и  се  утвърждава  със  заповед  на  директора . 
(2) Комисията  по  етика  включва  представител  на  училищното  ръководство , представител  на  
непедагогическия  персонал  и  представител  на  синдикалната  организация . 

~ 

	(3) Членовете  на  Комисията  имат  равни  права  при  обсъждане  и  вземане  на  решения . 

III. ПРАВОМОЩИЯ  НА  КОМИСИЯТА  ПО  ЕТИКА  

Чл .4.(1) Комисията  по  етика  проучва  всички  оплаквания  и  извършва  проверка  по  сигнапи  
за  нарушения  на  Етичния  кодекс  на  участниците  в  образователния  процес . 
(2) При  установяване  на  нарушения  на  Етичния  кодекс  на  участниците  в  образователния  процес  
Комисията  сезира  с  мотивирано  писмено  становище  ръководството  на  училището . 

IV. ПРОЦЕДУРА  ЗА  РЕГИСТРИРАНЕ , ПРОВЕРКА  И  ДОКЛАДВАНЕ  НА  
НАРУШЕНИЯ  НА  ЕТИЧНИЯ  КОДЕКС  

Чл .5.(1) При  констатиране  на  нарушения  на  Етичния  кодекс  всеки  участник  в  
образователния  процес  докладва  нарушението  на  председателя  на  Комисията  по  етика  
(2) Председателят  информира  директора  на  училището , който  от  своя  страна  възлага  
разглеждането  на  сигнала  на  постоянно  действащата  етична  комисия . 

Чл .б . Сигналите  и  жалбите  за  нарушаване  на  Етичния  кодекс  се  депозират  в  канцеларията  
на  училището  и  се  входират  във  входящия  регисrьр . 

Чл .7.(1) Комисията  по  етика  разглежда  само  сигнали  и  оплаквания , които  следва  да  
съдържат : 

1. Данни  за  лицето , което  подава  оплакването ; 
2. Данни  за  служителя , който  в  случая  е  нарушил  Кодекса , неговата  месторабота  и  

длъжност  
З . Кратко  изложение  на  действието / бездействието /, по  възможност  с  доказателство  в  

подкрепа  на  това . 
Чл .8. Действия  на  Комисията  по  етика  при  разследване : 

(1) Комисията  уведомява  служителя , посочен  в  жалбата , като  нарушител  с  постьпилото  
оплакване  и  го  поканва  в  срок  от  7 дни  да  представи  писмен  отговор , заедно  в  доказателствата , 
на  които  се  позовава . 
(2) В  случай , че  служителят  признае , че  е  действал  в  нарушение  на  Кодекса , се  изготвя  
предложение  за  мерките , които  ще  бъдат  взети  за  поправяне  на  ситуацията . 
(3) В  случай , че  лицето  отхвърли  обвиненията , се  насрочва  заседание  на  Комисията  по  етика , за  
изслушване  на  двете  страни  и  вземане  на  окончателно  решение  по  казуса . 



(4) Когато  Комисията  установи , че  има  нарушения  на  Етичния  кодекс , породени  от  
недоразумения , временен  афект  или  друга  форма  на  непредумишлени  действия , тя  предоста .вя  
възможност  на  страните  да  изяснят  ситуацията  и  отношенията  помежду  си  и  да  постигнат  
удовлетворително  за  тях  приключване  на  случая . За  развитието  и  приключването  на  случая  
Комисията , в  свое  становище , уведомява  писмено  директора  
(5) Когато  Комисията  по  етика  констатира  извършването  от  страна  на  служителя  груби  
нарушения  на  Кодекса  и/или  отказ  на  страните  да  постигнат  удовлетворително  за  тях  
приключване  на  случая , тя  представя  становище  на  Директора , с  което  излиза  с  предложение  
нарушителят  да  бъде  санкциониран . В  становището  се  посочват  обстойно  мотивите  на  
Комисията  и  нарушението , което  е  извършил  съответния  служител . 

Чл.9. Директорът  след  получаване  на  становището  на  Комисията  по  етика  се  запознава  
със  случая , като  взема  предвид  всички  факти  и  обстоятелства  и  след  като  прецени , че  
служителят  е  нарушил  Етичния  кодекс  може  да  реши : 
1 .да  поиска  от  служителя  да  отстрани  нарушението  
2.Да  поиска  гаранции  от  служителя , по  отношение  на  бъдещо  поведение  
З . Да  поиска  служителят  да  понесе  дисциплинарна  отговорност  съгласно  Кодекса  на  труда . 

Чл.10. Всички  наложени  дисциплинарни  наказания  за  нарушения  на  нормите  на  
~ 	 Етичния  кодекс  могат  да  бъдат  обжалвани  от  заинтересованите  лица  по  съответния  

административен  и/или  съдебен  ред . 
Чл .11.С  всички  влезли  в  сила  дисциплинарни  наказания  за  нарушения  на  Етичния  

кодекс  на  общо  събрание  се  запознават  служителите  на  институцията . 
Чл . 12. (1) Директорът  на  институцията  следи  и  отговаря  за  спазването  на  нормите  на  

Етичния  кодекс  от  педагогическия  и  непедагогическия  персонал . 
(2) При  отсъствие  на  Директора  за  спазването  на  нормите  на  Етичния  кодекс  от  педагогическия  
и  непедагогическия  персонал  отговаря  лицето , което  го  замества . 

Чл.13. Всички  служители  в  институцията  следят  за  спазването  на  нормите  на  Етичния  
кодекс  от  Директора  на  институцията . 

VII. КОНТРОЛ  И  СЪХРАНЯВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯТА  
Чл.14. Комисията  представя  пред  Педагогическия  съвет  справка  за  посrьпилите  и  

разгледани  сигнали  на  Годишния  педагогически  съвет . 
Чл .15.(1) Документите  по  преписките  и  протоколите  на  Комисията  по  етика  и  справките  

~ 	за  посrьпилите  и  разгледани  сигнали  се  архивират  в  сроковете  и  по  реда , регламентирани  с  
Наредбата  за  реда , организирането , обработването , експертизата , съхраняването  и  използването  
на  документите  в  учрежденските  аркиви  на  държавните  и  общинските  институции . 
(2) Материалите  от  извършени  проверки  се  съхраняват  за  срок  от  пет  години , след  което  се  
унищожават  по  общия  ред . 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ  

§1.Участниците  в  образователния  процес  са  учениците , учителите , директорите  и  
другите  педагогически  специалисти , както  и  родителите . 

§2. Настоящите  вътрешни  правила  са  утвърдени  от  директора  на  училището , влизат  в  
сила  от  датата  на  тяхното  утвърждаване  и  са  публикувани  на  Интернет -страницата  на  
училището . 

§3. Настоящите  вътрешни  правила  могат  да  бъдат  изменяни  и  допълвани  на  
Педагогически  съвет  по  реда  на  тяхното  приемане  й  утвърждаване . 


