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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Етичният кодекс на училищната общност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,  гр. Елхово 

представя стандартите за етично поведение на училищната общност и има за цел: 

1.Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение в училище. 

2.Да утвърди волята и стремежа на училищната общност за етичност. 

3.Да насочва поведението на училищната общност в решаването на етични дилеми, 

които среща в своята практика. 

4.Да укрепи авторитета на педагогическите специалисти и общественото доверие към 

училището, като институция. 

5.Да очертае моралните отговорности на училищната общност. 

           6.Да формира организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на 

училището, както и да повишава общественото доверие в професионализма и морала на 

педагогическия  и непедагогическия персонал. 

 

 

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА: 

 

Конвенцията на ООН за правата на детето; 

Европейската харта за правата на човека; 

Конституция на РБ; 

Закон за защита правата на детето; 

Закон за защита правата на човека; 

Закон за защита на личните данни; 

Закон за предучилищното и училищното образование. 
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РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.Настоящият Етичен кодекс на училищната общност на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – гр. Елхово е разработен от комисия от членове на Педагогическия съвет на ОУ „Св. 

св. Кирил и Методий“, представители на Обществения съвет, на Училищното настоятелство и 

на учениците на основание на Общ регламент за защита на личните данни, Закона за 

предучилищното и училищното образование, Правилника за вътрешния трудов  ред на ОУ „Св. 

св. Кирил и Методий” и е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и 

училищно образование. 

Чл.2.Етичният кодекс на училищната общност е приет от комисия от педагогически 

специалисти, представители на Обществения съвет, на Училищното настоятелство и на 

Ученическото самоуправление по ред, определен в Правилника за дейността на училището и е 

в сила от датата на утвърждаването му. 

Чл.3.Етичният кодекс на училищната общност се поставя на видно място в училищната 

сграда. 

Чл.4.Етичният кодекс на училищната общност  се публикува на интернет страницата на 

училището. 

Чл.5. (1) Дейността на педагогическия и непедагогическия персонал в ОУ „Св. св.Кирил 

и Методий“, гр. Елхово се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, 

безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност . 

          (2) Всеки работещ в  ОУ „Св. св.Кирил и Методий“, гр. Елхово е длъжен да 

изпълнява служебните си задължения, като: 

1.спазва действащото в Република България законодателство. 

2.осъществява дейности, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на 

произвола и до укрепване на доверието към училището. 

3.отнася се любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и 

достойнството и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация. 

4.следва поведение, което не накърнява престижа на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 

Елхово, както при  изпълнение на служебните си задължения, така и в своя обществен и личен 

живот. 

5.изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно, 

обективно и  добросъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на 

гражданите и защитава интересите на училището. 

Чл.6.Работещите с деца педагогически специалисти изпълняват своите функции, като се 

ръководят от основните човешки ценности и принципи. 

(1) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи 

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

(2) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено 

и социално развитие. 

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

(4) За всяко дете, попаднало в риск възниква спешна необходимост от специална 

закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

 

РАЗДЕЛ II 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 

 

Чл.7.Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за детското 

развитие и познаването на индивидуалните особеностите на всяко дете. 

Чл.8.Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете. 

Чл.9.Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете. 

Чл.10.Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на детето. 
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Чл.11.Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси от негов интерес. 

Чл.12.Да се работи винаги в най-добрия интерес на детето. 

Чл.13.Да се осигурят на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 

грижи и образование. 

Чл.14.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. 

Чл.15.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. 

Чл.16. (1) Да се познават и спазват законите и процедурите, защитаващи детето от 

насилие.  

             (2) Да се познават симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, 

вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. 

Чл.17.При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите на Държавна 

агенция за закрила на детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки. 

Чл.18.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.19.Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват здравето 

и сигурността на детето, незабавно да се информират органите на Държавна агенция за закрила 

на детето. 

Чл.20.Сведения и данни за дете да не се разгласяват без съгласието на неговите 

родители или законни представители освен, ако детето се нуждае от закрила. Лице, на което е 

известно, че детето се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция „Социално 

подпомагане”. 

           (1) В случаите, когато спрямо  детето е предприета мярка за закрила, не могат да 

бъдат разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на органа за закрила, 

предприел мярката. 

     (2) Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за 

разгласяване на сведения и данни. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА  УЧЕНИЦИТЕ 

 

          Чл.21.Първостепенна отговорност на учениците е съхраняване авторитета на училището 

и училищната общност и допринасяне развитието на добрите традиции. 

          Чл.22.Зачитане правата, честта и достойнството на другите, както и неприлагане на 

физическо и психическо насилие. 

         Чл.23.Спазване правилата за поведение в паралелката и в училището. 

           Чл.24.Участие чрез формите на ученическото самоуправление: 

 в обсъждането при решаването  на въпроси, засягащи  училищния живот и 

училищната общност; 

 в проекти, мероприятия и забавления; 

 в помощ и защита в конфликтни ситуации, търсене на подкрепа и помощ от 

възрастни.  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

 

Чл.25. (1) Първостепенна отговорност на училищната общност е подпомагане 
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семейството при отглеждането и възпитанието на децата. 

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

убеждения. 

(3) Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и 

правото му да взема решения за своите деца. 

(4) Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за начина, 

по който се работи с детето. 

Чл.26.Неучастие в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, 

образованието, развитието или благополучието на детето. 

Чл.27.Неизползване на личните отношения със семейството за облагодетелстване.  

Чл.28.Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на 

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

Чл.29.Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с 

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

Чл.30.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 не се взема страна в конфликта. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

Чл.31.Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 

колегиалност. 

Чл.32.Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и 

закрила на правата на детето. 

Чл.33. (1) Работа за утвърждаване на собствения и на другите членове от училищната 

общност  авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, 

авторитета на училищната общност и проява на нетърпимост към подобни действия.  

(2) Недопустимо е отправяне на обиди  между членовете на училищната общност, както 

и дискриминационни прояви в отношенията помежду им. 

(3) При възникване на спорове между членовете на училищната общност, същите следва 

да се решават в рамките на добрия тон, като е недопустимо това да става в присъствието на 

външни лица. 

(4) Спазване на принципите на колегиалност по време на родителски срещи със зачитане 

на авторитета и времето за представяне на всеки един от педагогическия персонал. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

 

Чл.34.Да се предоставят висококачествени услуги в сферата на образованието.  

Чл.35.Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да 

получава адекватно образование, възпитание и да живее без насилие. 

Чл.36.Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, които 

имат отношение към благополучието на децата и семейството. 

Чл.37.Да се оказва съдействие за разбиране на децата и техните нужди от обществото. 

Чл.38.Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване на 

чувствителността на обществото към нарушаването им. 

Чл.39.Да се работи в подкрепа на нормативните актове, които подпомагат 

благополучието на децата и техните семейства и да се противопоставяме на тези, които го 

нарушават. 
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РАЗДЕЛ VII 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ 

ОБЩИНА, РУО И МОН 

 

Чл.40. (1) Педагогическият и непедагогическият персонал извършват своята дейност в 

съответствие с професионалните критерии и поемат за решаване само такива задачи, за които 

са придобили необходимата квалификация. 

(2) Работещите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Елхово извършват 

административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и 

безпристрастно. 

(3) Работещите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Елхово отговарят на поставените 

въпроси съобразно функциите, които изпълняват.  

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Чл.41.Педагогическият  и непедагогическият персонал не трябва да искат, приемат или 

разпределят 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 им задължения, преценката или функциите им, или да бъдат 

възнаградени за това. 

Чл.42.Педагогическият и непедагогическият персонал 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 извършват работата си по начин, допускащ влияние от друг. 

Чл.43.Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да опазват повереното им 

имущество с грижата на добър стопанин и да не допускат използването му за лични цели. 

Информират своевременно директора при загубата или повредата му. 

Чл.44.Педагогическият  и непедагогическият персонал в изпълнение на заеманата 

длъжност трябва да осигурят ефективно, компетентно и икономично използване на 

собствеността, 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, освен ако е 

изрично предвидено. 

Чл.45.Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да извършват 

необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която 

са отговорни или им е известна. Използват документите в училището единствено по повод 

изпълнение на служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на 

информацията до изпълняване на своите задължения в училище и до 3 год. след приключване 

на работата в училище. 

Чл.46.Педагогическият и непедагогическият персонал не трябва да разкриват 

поверителна информация, получена по време на изпълнение на служебните си задължения, 

освен ако законно не са упълномощени да го направят. 

Чл.47.Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да се въздържат от 

коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие към училището. 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл.48. (1) Конфликт на интереси възниква тогава, когато педагогическият и 

непедагогическият персонал имат личен интерес и той им влияе дотолкова, че пречи на 

безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения. 
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(2) Педагогическият и непедагогическият персонал  не могат да използват служебното 

си положение за лично и на семейството си облагодетелстване.  

  (3) Педагогическият и непедагогическият персонал трябва да избягват всякакви 

ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв 

конфликт, те са длъжни да информират веднага ръководството на училището. 

(4) Педагогическият и непедагогическият персонал не трябва да допускат възможност 

други служители да ги поставят в реален или предполагаем конфликт на интереси. 

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията 

на ръководството всеки работещ в училището може да се оттегли от служебните си 

задължения, които са причина за възникването на конфликта. 

 

 

РАЗДЕЛ  X 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

 

Чл.49.За спазването на Етичния кодекс на училищната общност и разрешаване на 

възникнали казуси, към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Елхово се създава Комисия по 

етика. 

Чл.50. (1) Комисията по етика се състои от 5/пет/ члена, представители на 

педагогическия и непедагогическия персонал. 

(2) Комисията по етика е в състав: 

      Председател: Пенка Костова 

      Членове: Николинка Милева 

                      Миглена Терзиева 

                      Пенка Ялъмова 

                      Таня Саракостова 

Чл.51. Комисията по етика се избира за срок от две години и се утвърждава със заповед 

на директора. Състава на комисията може да се променя при конкретен случай,  ако са налице 

следните обстоятелства: 

1. конфликт на интереси; 

2.отсъствие на член от комисията. 

Чл.52.Членовете на Комисията по етика изпълняват своите задължения по собствена 

съвест и убеждения при спазване на принципа на липса на конфликт на интереси. 

Чл.53.Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Комисията 

по етика, представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях 

лица са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

Чл.54.Комисията по етика разглежда сигнали, свързани със спазването на Етичния  

кодекс на училищната общност и дава задължителни тълкувания по него. 

Чл.55.Комисията по етика приема Правила за наблюдение, установяване на 

нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на Етичния кодекс на 

училищната общност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Елхово 

Чл.56.Всеки заинтересован може да внесе сигнал до Комисията по етика.  

Чл.57. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали в 7-дневен срок от 

постъпването им. 

            (2) При невъзможност даден случай да се изясни на едно заседание, се насрочва 

последващо такова в 7-дневен срок след първото. 

            (3) След анализ  и оценка на  възникналите  нарушения на Етичния кодекс на 

училищната общност, Комисията по етика изготвя обобщен доклад за направените 

констатации, който се  представя на директора на училището. Директорът взема решение за по-

нататъшните действия, свързани с отговорността на виновните лица. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Училищната общност се запознава с разпоредбите на настоящия Етичния кодекс на 

училищната общност и изразява съгласието си с неговото съдържание, което се удостоверява с 

подписването на декларация в едномесечен срок от датата на неговото приемане /декларация по 

образец /Приложение №1/ от Етичния кодекс на училищната общност/. Съгласието със 

съдържанието на Етичния кодекс на училищната общност на учениците да става с поименен 

списък  /Приложение №2/. 

§2. В началото на учебната година класните ръководители и учителите на ПГ предоставят на 

всеки родител/настойник/попечител декларация за съгласие на родител за обработване лични 

данни на деца за образователни цели /Приложение №3/. 

§3. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в Етичния кодекс на училищната 

общност, всеки работещ в училище носи дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на 

труда, Общ регламент за защита на личните данни и Правилника за дейността на училището. 

§4. Контролът за спазване на нормите на Етичния кодекс на училищната общност се 

осъществява от Комисията по етика, съгласно заповед на директора но ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий”,  гр. Елхово. 

§5. Настоящият Етичен кодекс на училищната общност е отворен документ, подлежащ на 

непрекъснато развитие и обогатяване. 

§6. Настоящият Етичен кодекс на училищната общност е създаден и приет от комисия от 

членове на Педагогическия съвет на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, представители на 

Обществения съвет, на Училищното настоятелство и на учениците. 
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Приложение №1 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Долуподписаният/та.......................................................................................................................... 

в качеството ми на работещ/а в ....................................................................................................... 

на длъжност........................................................................................................................................ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм 

 

1.ЗАПОЗНАТ/А и РАЗБИРАМ съдържанието и смисъла на Етичния кодекс на училищната 

общност. 

2.ПРИЕМАМ да спазвам неговите морално-етични принципи и норми на поведение в 

извършваната от мен дейност. 

 

 

 

 

 

Дата:..........................                                                                    Декларатор:........................... 

гр. Елхово                                                                                        /............................................/ 
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Приложение №2 

 
 

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”  ГР. ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ 
8700 гр. Елхово, ул. “Ал. Стамболийски” № 36; тел.: 88074; 88075; 88076; факс 88074, e-mail: 

oukim_e@abv.bg 

 

 

Списък на учениците от ………. клас 

при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-г Елхово 

за учебната 2019/2020 г., 

запознати със съдържанието на Етичен кодекс на училищната общност и 

приели да спазват неговите морално-етични принципи и норми на поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Класен ръководител:........................... 

                                                                                       /............................/ 
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Приложение №3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

                                                                                 за 

съгласие на родител за обработване лични данни на деца за образователни цели 

 

 

Долуподписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . давам  

своето съгласие на администратора на лични данни  ОУ „ Св. св. Кирил и Методий”  - гр. 

Елхово     детето ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  на възраст . . . . . . да бъде/да не бъде снимано по време на 

.................................. и снимките да бъдат/ да не бъдат публикувани.  

Запознат съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни на 

детето частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя администратора. 

Запознат съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и 

съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен 

орган в Република България. 

Декларирам, че давам/ не давам своето съгласие за обработване на лични данни 

свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочените данни. 

 

 

 

 

 

Дата: …………………         ДЕКЛАРАТОР:………….................... 

гр. Елхово                                                                                     /........................................./ 

 

 

            

     

 

 

 


