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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Етичният кодекс на училищната общност има за цел да утвърди основни ценности, 
принципи и норми на поведение, които членовете на училищната общност трябва да знаят и 
спазват.
2. Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на ученици, учители, 
родители, работници и служители. Всички членове на общността се отнасят с уважение 
помежду си и си помагат за постигането на една обща цел -  по-добро образование и 
възпитание.
3. За всеки ученик и работещ в училището е чест и морален дълг да спазва принципите на 
професионалната етика.

I. ОБХВАТ НА КОДЕКСА
Етичните правила в този кодекс се спазват от работещите в СУ „Пейо К. Яворов”, 

Плевен съобразно Закона за предучилищнто и училищното образование и се отнасят до 
отношенията между:

• учители и ученици;
• учители и помощен персонал;
• учителите;
• работещите в училището;
• родителите,

и до правата и задълженията на учителя, определени в ЗПУО и Етичния кодекс за работа с 
деца.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Работещите с деца педагогически специалисти изпълняват своите функции, като се 

ръководят от основните човешки ценности и принципи:
• Детството е изключително важен период от живота на човека.
• Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.
• Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
• 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;

ГЛАВА ПЪРВА



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

• Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено 
и социално развитие.

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

• Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
• За всяко дете, попаднало в риск, възниква спешна необходимост от специална 

закрила за извеждането му от рисковата ситуация.
• Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

III. ЦЕЛИ НА КОДЕКСА
Етичният кодекс има за цел да:
• Определи етичните стандарти за професионална дейност на учителя;
• Подпомогне приобщаването на учителите към процеса на изграждане на обща 

европейска култура;
• Повиши общественото доверие към учителите.

ГЛАВА ВТОРА

I. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В ОБЩЕСТВОТО

1. Учителят дава личен пример с поведението си.
2. Учителите сътрудничат с неправителствени организации и представители на 

обществеността, като запазват професионална независимост.
3. Учителят спазва стриктно своите задължения, определени в педагогическата дейност 

на училището и в Правилника за вътрешния трудов ред, като носи отговорност за своите 
действия и бездействия.

4. Учителят не злоупотребява с правомощията си.
5. Учителят поддържа външен вид, който не уронва престижа на училището.
6. Учителят не трябва да употребява алкохол или упойващи вещества, които могат да 

повлияят при изпълнение на задълженията му.
7. Задължение на учителя е да бъде добронамерен, да проявява безпристрастност, 

индивидуален подход и уважение към учениците и да създава условия на състезателност 
между учениците.

8. Задължение на учителя е да въвежда модерните форми на обучение, да преподава 
новите тенденции на съвременното знание и да повишава своята квалификация.

9. Задължение на учителя е също да поддържа постоянен контакт между членовете на 
училищната общност на основата на най-пълна информираност.

10. Всички задължения на учителя са свързани с основното му право да изисква 
подобаващо уважение и признание за своя труд.

11. Чрез обучение и морално възпитание учителят подготвя учениците за бъдещата им 
активност в гражданското общество.

II. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 
В работата с деца трябва:

1. Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете.
2. Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете.



3. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 
емоционалното и физическото развитие на детето.

4. Да се работи винаги в най-добрия интерес на детето.
5. Да се осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 

грижи и образование.
6. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за закрила на 

детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки.
7. Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват здравето и 

сигурността на детето, незабавно се информират органите по закрила на детето.

III. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

1. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 
убеждения.

2. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето. Когато е 
възможно, родителите следва да се включват във вземането на такива решения.

3. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично 
облагодетелстване. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които могат да 
навредят на ефективността на работата с детето.

4. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на 
семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа.

5. 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.

IV. ПОВЕДЕНИЕ, НЕДОПУСКАЩО ПРОЯВИ НА КОРУПЦИЯ

1. Учителят не се възползва от правомощията си с цел лично облагодетелстване или 
друга користна цел.

2. Учителят не допуска да бъде поставен във финансова и друга зависимост от отделни 
лица, които могат да повлияят на обективното изпълнение на служебните му задължения.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ
1. Директорът в качеството си на ръководител зачита достойнството и правата на 

подчинените си и е отговорен за заповедите, които издава, за тяхното изпълнение и 
последствията от тях.

2. Директорът е пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на 
служебните задължения.

3. Директорът подпомага професионалното развитие на подчинените си, насърчава ги.
4. Учителят изпълнява коректно и добросъвестно заповеди и задължения, 

съответстващи на закона.
5. Учителят НЕ изпълнява заповеди, нареждащи му да извърши незаконни действия.
7. Между учителите НЕ се допускат никакви форми на дискриминация.

VI. УЧИТЕЛЯТ И СЛУЖЕБНАТА ИНФОРМАЦИЯ
1. Служебната информация не може да бъде използвана за користна цел и не може да се 

разгласява пред трети лица, освен по предвидения от закона ред.
2. Учителят спазва нормативните изисквания за достъп до информация, като съблюдава 

правилата за защита на класифицираната информация.



3. НЕ се вписват неверни данни в документи, издавани, съхранявани или изисквани за 
нуждите на МОН.

VII. УЧЕНИЦИТЕ

1. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду 
си с уважение.

2. Личната отговорност на ученика означава:
• Да не решава конфликтите в училище с агресия;
• Да спазва правилника за поведение в училище;
• Да уважава различните мнения;
• Да оказва помощ на нуждаещите се.

3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано 
достойнството му.

4. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, които се гарантират от 
благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към 
добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.

5. Основните правила за етично поведение и приятелски отношения между учениците 
са:

• Да не употребяват нецензурни изрази;
• Да не влизат в конфликти един за друг;
• Да не си подсказват;
• Да не употребяват алкохол, цигари и упойващи вещества.

VIII. РОДИТЕЛИТЕ

1. Основни задължения на родителя/настойника са:
• да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;
• да следи и насърчава неговите успехи.

2. Семейството дава пример за разбирателство и добри отношения.
3. Задължение на родителя/настойника е да се интересува от мнението на учителите и 

да се съобразява с тях.
4. Родителят да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита 

детето и спазва основните му права.

IX. ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА 
НАРУШЕНИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ 
ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

1. Под „нарушения на Етичния кодекс“ се разбират следните групи прояви в 
поведението на членовете на общността:

- неспазване на действащото законодателство;
- неспазване на вътрешноучилищните документи;
- грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външните лица;
- проявено неуважение и незачитане правата и достойнството на личността и допускане 

на прояви на дискриминация на етническа, религиозна, социална и др. основа;
- прояви на накърняване на авторитета на учители, служители и работници;
- прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и 

накърняване на интересите на други лица.
2. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, 

назначена със заповед на директора.



3. Комисията е 9-членна и в нейния състав се включват представители на:
- ръководството: двамата заместник-директори;
- педагогическия персонал: четирима учители;
- училищен психолог;
- главен счетоводител;
- непедагогически персонал -  един работник/служител.

4. Комисията по етика се председателства от заместник-директор.
5. Всички постъпили сигнали се разглеждат от Комисията на нейни заседания, за което 

се води протокол.
6. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.
7. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 

50%+ 1.
8. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в 

седемдневен срок от постъпването му.
9. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се 

провежда разговор със свидетели на нарушението.
10. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за предприемане 
дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

11. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на 
Комисията по етика и лицето, подало сигнала.

12. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се 
запознава с Етичния кодекс.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от 
всеки работещ в СУ «Пейо Яворов» - Плевен, се допринася за изграждането и утвърждаването 
на положителния образ на училището.

2. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на развитие и 
дообогатяване. Обсъден е с членовете на Ученическия съвет и съгласуван с Обществения 
съвет при СУ «Пейо Яворов», Плевен.

3. С настоящия Кодекс са запознати всички членове на колектива на Общо събрание -  
Протокол № 13/18.10.2018 г., учениците -  от класните ръководители, и родителите -  на 
родителски срещи и консултации.


