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УТВЪРЖДАВАМ 

СНЕЖИНА ДОБРЕВА………………………. 
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гр. Елхово                                                                          

 

 
 ПРАВИЛА 

 ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ 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 

 

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

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

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

2. Под „нарушения на Етичния кодекс на училищната общност“ по смисъла на тези правила се 

разбират следните групи прояви в тяхното поведение: 

 неспазване на действащото законодателство; 

 неспазване на вътрешно-училищните  правилници и правила; 

 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, непедагогическия персонал и на 

престижа на училището, допуснати във и извън него; 

 прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и 

накърняване на интересите на други лица. 

3. Наблюдението и докладването на нарушения да се извършват по две направления: 

 вътрешно докладване - от педагогическия  и непедагогическия персонал; 

 външно докладване - от родители, граждани, представители на институции и фирми. 

4. Всяко заинтересовано лице може да внесе сигнал, под формата на писмен доклад  в Комисията по 

етика, във връзка с констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс на училищната общност: 

          Докладът трябва да съдържа: 

 данни за лицето, което подава оплакването; 

 данни за лицето, което е нарушило Етичния кодекс на училищната общност; 

 кратко изложение на случая. 

5. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират в Дневник за входяща 

кореспонденция и регистър на подадените сигнали. 

6. Регистрираните  сигнали се разглеждат от Комисията по етика.  

7. Комисията по етика е в състав: 

   Председател: Пенка Костова 

   Членове: Николинка Милева 

                   Миглена Терзиева 

                   Пенка Ялъмова 

                   Таня Саракостова 

mailto:oukim_e@abv.bg


8. Председателят на Комисията по етика свиква първото заседание за разглеждане на постъпилия 

сигнал в седемдневен срок от постъпването му. 

9. Протоколите от заседанията на Комисията по етика съдържат: 

    1. място, дата и продължителност на заседанието; 

    2. списък на членовете, присъстващи на заседанието; 

    3. дневен ред; 

    4. установяване на кворум; 

    5. молби и казуси, както и решенията, взети по тях; 

    6. резултати от гласуването. 

10.Членовете на Комисията по етика вземат решения с явно гласуване обикновено мнозинство(50+1). 

11. Ако подаденият сигнал няма връзка с нарушени норми на Етичния кодекс на училищната 

общност или е анонимен, или не е мотивиран, той следва да бъде отхвърлен от  Комисията по етика, 

като се състави протокол и се отбележи „неотговарящ на официалните изисквания”.  

12. Ако засегнатата страна реши, по свое собствено желание да разреши спора като удовлетвори 

подателя на сигнала и предприетите действия са приемливи за него, казусът се смята за приключен. 

В този случай подателят оттегля подадения доклад. Комисията записва в регистъра случая, като 

„Разрешен чрез взаимно съгласие” и докладва на директора. 

13. При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо такова в 

седемдневен срок след първото. 

14. Ако в резултат на проверката се установят по безспорен начин нарушения на Етичния кодекс на 

училищната общност, Комисията по етика изготвя обобщен доклад за констатациите, който се 

представя на директора. Директорът взема решение за по-нататъшните действия, свързани с 

отговорността на виновните лица. 

15. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателя на комисията по етика и 

лицето, подало сигнала. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


