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ЕТИЧЕН КОДЕКС на УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 
Настоящият кодекс съдържа:  

1. Въведение 
2. Глава 1. – Основни положения 
3. Глава 2. – Морални отговорности към детето 
4. Глава 3. – Ценности и компетентности 
5. Глава 4.  - Взаимоотношения 
6. Глава 5. – Професионално поведение 
7. Глава 6. – Лично поведение 
8. Глава 7. – Взаимодействие с оргонизационните структури – 

община, РУО и МОН; 
9. Глава 8. – Конфликт на интереси 
10 .Комисия по етика 
11 . Допълнителни и заключителни разпоредби 
12. Приложение: Вътрешни правила за наблюдение, установяване и 
докладване на нарушенията и за предприемане на последващи 
меррки при прилагане на ЕК. 

Забележка: За улеснение в текста всички работещи в училището и 
обществените институции са наречени „СЛУЖИТЕЛИ” ! 
 

 
1. Въведение 

 Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично 
поведение на работещите с деца в сферата на образованието и регламентира 
етичните правила, които следва да се прилагат в училището и извън него. 
Етичният кодекс съдържа основните ценности и принципи, които работещите в 
132. СОУ приемат за основополагащи и задължителни за изпълнение на тяхната 
дейност. Те се основават на извлечен опит, осмисляне на съществуващите 
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практики и законодателството на Република България. ЕК е набор от ценности и 
правила, установява общи норми за поведение и има за цел: 

1. Да повиши общественото доверие в професионализма и морала на 
учителите и служителите в училището и извън него; 

2. Да представи основните ценности и принципи, които трябва да се спазват 
от работещите с деца в тяхната практика; 

3. Да насочи поведението и подпомогна работещите в решаване на 
срещаните етични дилеми; 

4. Да очертае моралните отговорности към детето, към семейството, 
помежду им и в обществото. 

5. Дейността на етичната комисия е в съответствие с етичния кодекс и се 
осъществява в пряка връзка с организационните структури:община, РУО и 
МОН. 

 
2. ГЛАВА ПЪРВА -  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Работещите в училището изпълняват своите функции, като се ръководят от 
основните ценности и принципи: 
 Чл. 1. Детството е важен период от живота на човека; 
 Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето; 
 Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност  и стойност 
 Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото  на: 
Свобода на изразяване на мнение; 
Свобода на мисълта съвестта и религията; 
Формиране на собствени  възгледи и право да ги изразява свободно; 
 Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващи на неговото 
достойнство методи на възпитание и срещу всякакво насилие; 
 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 ситууация; 
     8. Във всички случаи трабва да се защитават по най-добар начин 
интересите на детето; 
 Чл. 9.  Децата с изявени дарби се ползват  от мерките за специална  закрила; 
 Чл.10. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, 
морални и социални качества. 
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3. ГЛАВА ВТОРА – МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ  КЪМ ДЕТЕТО 
 
Чл. 1. Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за 
детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете; 
Чл. 2. Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете; 
Чл. 3. Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете; 
Чл. 4. Да се създава безопасна и здраводловна среда, която стимулира 
социалното, емоционалното и физическото развитие на детето; 
Чл.  5.  Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по 
всички въпроси от негов интерес; 
Чл. 6. Да се работи винаги в на-добрия интерес на детето; 
Чл.7. Да се осигурят на децата с увреждания равни възможности за достъп до 
адекватни грижи и образование; 
Чл. 8. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на детето или 
са опасни за физическото и емоционалното му здраве и развитие; 
Чл. 9. Да не се участво в практики, които по някакъв начин дискриминират 
децета на основа на раса, ентически произход, религия, пол, националност, език, 
способности на базата на статуса, поведението или убеждението на родителите; 
Чл. 10. Много добре да се познават и спазват законите и процедурите, 
защитаващи детето от насилие. Да се познават симптомите на насилие наддете – 
физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване; 
Чл. 11.  При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за 
закрила на дететои да се проследява дали са предприети необходимите мерки; 
Чл.12. 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; 
Чл. 13. Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват 
здравето или сигурността на детето, незабавно да се информират органите за 
закрила на детето. 

 
4. Глава трета - Ценности и компетентности 

 Базовите ценности , изповядвани от учителите в 132. СОУ са следните: 
1. Професионална компетентност – служителят притежава квалификацията за 

заеманата длъжност; 
2. Ефективнност – служителят се стсреми към максимални резултати при 

минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси; 
3. Отговорност  и изпълнителност – служителят се ръководи от чувсвото си за 

дълг при изпълнение своите задължения; 
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4. Услужливост – оказва се пълно съдействие на търсещите информация и 
услуги в рамките на допустимото; 

5. Вежливост – любезното поведение е устойчиво; 
6. Честност – коректно се представя личната гледна точка; 
7. Лоялност – почтитеност и уважение към училището; 
8. Подходящ външен вид – външният вид съответства на средата, в която се 

работи. 
Какво се стремим да постигнем: 
1. Полезност за обществото; 
2. Оптимални резултати в учебновъзпитателната работа; 
3. Колегиални отношения; 
4. Обществено признание. 

 Всеки служител е длъжен да познава: 
1. Специфичните за образователната система документи; 
2. Закона за квалифицираната информация; 
3. Закона да закрила от дискриминация; 
4. Етичния кодекс за работещите с деца; 
5. Вътрешноучилищните документи. 

 
5. ГЛАВА четвърта– ВЗАИМООНТОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И 

ГРАЖДАНИ 
1. Служителят  предоставя качествени услуги, достъпни за всички, като 

изпълнява задълженията си безпристрастно и без предубеждения, 
създавайки условея за равнопоставеност; 

2. Служителят  участва активно в процеса за подобряване на предоставените 
услуги, като се стреми да не предизвиква конфликтни ситуации. Ако 
такива възникнат, прилага уменията си за тяхното  безболезнено 
разрешаване, независимо от поведението на останалите лица; 

3. Служителят зачита правата на всички ученици, колеги, родители и 
граждани, независимо от всякакви различия, като  се въздържа от 
дискриминационни действия или изказвания; 

4. Служителят изпълнява своите задължения законосъобразно и 
добросъвестно, при нужда предоставя необходимата информация; 

5. Служителят опазва данните и личната информация; 
6. Служителят отговаря на поставените му въпроси и изпълнява поставените 

му задачи съгласно длъжностната характеристика, като при необходимост 
насочва проблема към компетентно лице; 

7. В колегиалните си отношения служителите се ръководят от принципите за 
лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархичност. Служителят  
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няма право да уронва престижа на колегите си чрез неуместни изявления 
или действия; 

8. Служителят подпомага при нужда колегите си в изпълнение на техните 
задължения в рамките на своята компетентност; 

9. При възникване на спорове между колеги, те се решават не в 
присъствието на външни лица; 

10. Служителят се стреми с личното  си поведение да дава пример за 
подражание на ученици, колеги и всички останали членове на 
обществото. 
 

6. ГЛАВА пета – Професионално поведение 
 

1. Служителите на 132. СОУ „Ваня Войнова” проявяват висик 
професионализизъм и активност  при провеждането на държаввната 
политика на МОМН; 

2. При изпълнение на служебните си задължения са лоялни и почтени, 
вдъхват доверие; 

3. Не се допуска влияние на личните пристрастия при личното поведение и 
при изпълнение на служебните задължения на служителя; 

4. Съобразява се с длъжностната си характеристика, наредбите и заповедите 
на висшестоящите органи; 

5. Изпълнява само законосъобразните заповеди на Директора; 
6. Споделя открито и без корист проблемите с директора, както идеите си и 

начина за тяхното осъществяване; 
7. Противодейства на корупционни и други неморални прояви. 
8. Опазва повереното му имущество като добър стопанин, като не допуска 

използването му за лични цели. Използва имуществото само за 
изпълнение на служебни задължения; 

 
 

7. ГЛАВА шеста – Лично поведение 
1. Служителят е длъжен да спазва поведение, съобразено със законите, с 

моралните норми и общочовешки ценности, да не уронва престижа на 
училището, да пази авторитета на институцията; 

2. Изпълнява съвестно трудовите си задължения, спадва указанията и 
наредбите; 

3. Не предизвиква конфликти ситуации, а при възникването им се стреми 
да ги разреши компетентно; 
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4. Своевременно погасява данъчните и финансовите си задължения, за да 
не уронва престижа на образователната институция; 

5. Бива честен по отношение на дейностите, забранени със закон; 
6. Личната собственост  на служителя трябва да не позволява съмнение 

относно законността на придобиването ѝ. Да се избягва слъсък между 
служебни задъления и лични интереси; 

7. Служителят се стеми да повиши своята квалификация, да повиши 
потенциала си, ефективноста и качеството на своята работа; 

8. Да извършва дейността си компетентно, добросъвестно и отговорно. 
 

8.Глава седма – взаимодействие с оргонизационните структури – 
община, РУО и МОН 

Чл. 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 
квалификация; 

Чл. 2. Служителят извършва административното обслужване 
законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно; 

Чл. 3. Служителят отговоря на поставените въпроси съобразно функциите, 
коино изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой 
колега, притежаващ съответната компетентност. 

 
 

9. Глава осма– конфликт на интереси 
1. При възлагане на задача на служителя, при която е възможен конфликт 

на интереси, той е длъжен своевременно да информира Директора; 
2. Да не се използва служебното положение за осъществяване на лични 

или семейни интереси; 
3. Напусалият 132. СОУ не бива да се възползва от информация, която е 

придобил във връзка с длъжността, която е заемал. 
 

10. Комисия по етика 
 
 Чл1. 1) За спазване на ЕК  и за разрешаване на възникнали казуси към 
училищната общност 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 ЕК от ПС; 
 Чл. 2. 1) Комисията по етика:  
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-  Разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 
-  Дава тълкувания на етичния кодекс. 
   2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се 
утвърждава на заседание на ПС. 

 Чл. 3. Всеки заинтересован член на училищната общност ими право да внесе 
сигнал в Комисията по етика. 
 Чл. 4. 1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с 
мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им; 
 2) При устанаовено неспазване на  този кодекс Комисията налага санкции; 
 3) Непроизнасянето в срок  се смята за мълчалив отказ за налагане на 
санкция. 
 Чл.5. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си 
пред Педагогическия съвет на училището. 
 
 

 
11.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
1. Всички констатирани наушения в настоящия кодекс се разглеждат от 

комисията по етика към 132. СОУ; 
2. При първоначално постъпване на работа на всеки един служител, той се 

запознава с настоящия кодекс; 
3. При нарушаване на етичните норми съответният служител следва да се 

оттегли от длъжността си доброволно; 
4. При неспазване на законите и моралните норми всеки носи 

дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда; 
5. Този кодекс влиза в сила след приемането му от Педагогическия съвет и 

от деня на утвърждаването му със заповед на Директора! 
Настоящият ЕК е отворен документ, подлежащ на непрекъснато 
развитие и обогатяване! 
 
 
 
 
 
 



8 
 

12. Приложение: Вътрешни правила за наблюдение, 
установяване и докладване на нарушенията и за 

предприемане на последващи меррки при прилагане на ЕК. 
1. Настоящита вътрешни правила уреждат реда и начините за 

наблюдение, установяне и докладване на нарушенията и за 
предприемане на последващи мерки при прилагането на ЕК за 
поведението на учителите, служителите и работещите в училищната 
общност. Под „нарушения на ЕК” по смисъла на тези правила се 
разбират следните групи прояви в тяхното поведение: 

-  Неспазване надействащот озаконодателство; 
-  Неспазване на вътрешноучилищните документи; 
-  Действия и/или бездействия, водещи до разрушаването на доверието към 

училището; 
-  Грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни 

лица;проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на 
личността и допускане прояви на дискриминация поради етнически, 
религиозни или други причини; 

-  Прояви, накърняващи авторитета на други учители, служители и работнищи, 
на престижа на учебнот озаведение, допуснати и извън училището; 

-  Прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените 
функции и накърняване интересите на други лица; 
2. Наблюдението и докладването на нарушенията да се извършва в две 

направления: 
-  Вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал; 
-  Външно докладване – от родители, граждани, представители на институции 

и фирми. 
3. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във 

входящия дневник-регистър. 
4. Регистрипаните сигнали се разглеждат от КЕ в училището, назначена със 

заповед на Директора. 
5. Комисията е в състав от представители на: 

-  Ръководството, пед. персонал, непед. персонал, председател. 
Членове на КЕ при 132. СУ: 
1. Председател – Кирил Белев, учител по ФД 
2. Членове: 

- Живка Гаврилова – Заместник директор;  
- Светла Христова – учител; 
- Мариана Тодорова, учител; 
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- Йолислав Иванов, администратор. 
6. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни 

заседания, за което се води протокол. 
7. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали; 
8. Членовете на Комисията вземат решения с явно гласуване и 

обикновено мнозинство. 
9. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпил 

проблем в седемдневен срок от постъпването му; 
10.  При необходимост от допълнителни данни и доказателства се 

извършва проверка и се провежда разгавар със свидетели на 
нарушението; 

11.  При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва 
следващо такова в седемдневен срок след първото; 

12.  При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи 
и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на Директора 
за предприемане на дисциплинарни мерки по КТ; 

13.  За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват 
председателят на КЕ и лицето, подало сигнала; 

14.  При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и 
работник се запаознава с ЕК и настоящите Вътрешни правила. 


