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 ВЪВЕДЕНИЕ     

 

 Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на 

участниците в образователния процес (ученици, учители и родители) и регламентира етичните 

правила и норми на поведение между тях.     

 

 Раздел I   

          ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Чл.1. Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учениците, учителите и 

родителите във ПГ „Найден Геров” – гр. Лом и има за цел да утвърди организационна култура, 

да издигане доброто име на образователната институция, както и да поддържа високо 

обществено доверие към нея.  

Чл.2. (1). Дейността на училищната общност във ПГ „Найден Геров” се осъществява при 

спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа 

неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.  

          (2) Всички участници в образователния процес са задължени да спазват действащото в 

Република България законодателство и да съдействат за провеждането на държавната политика 

в образованието, основаваща се на принципите на правовата държава.  

          (3) Основните участници в училищната общност / ученици, учители и родители/ във ПГ 

„Найден Геров” следват поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение. 

  Чл. 3. Работещите в ПГ „Найден Геров“ педагогически специалисти, осъществяват функциите 

си, като се ръководят от основните човешки ценности и права. 

 (1) Юношеството е изключително важен период от живота на човека. 

 (2) Семейството е най-естествената среда за развитие на детето. 

 (3) Всеки ученик притежава неповторима и уникална стойност. 

 Чл. 4. На всеки ученик е гарантирано правото на: 

  - свобода на изразяване на мнение; 

 - свобода на мисълта, съвестта и религия; 

 - формиране на собствени възгледи и свободата да ги изразява свободно; 

Чл. 5. Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на 

възпитание, физически, психически или други форми на въздействие. 
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Чл. 6. Всеки ученик има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие. 

Чл. 7. Всеки ученик попаднал в риск се нуждае от специална закрила за извеждане от рисковата 

ситуация. 

Чл. 8. Учениците с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила. 

Чл. 9. Във всички случаи  следва да се защитават най-добре интересите на ученика. 

 

 

 Раздел II 

  МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИКА  

 

Чл. 10. Да се разбира и уважава уникалността на всеки ученик. 

Чл. 11. Да съществува толерантност към специфичната уязвимост на всяко дете. 

Чл. 12. Да се създаде  безопасна и здравословна среда, която да стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на учениците. 

Чл. 13. Да се подкрепя правото на всеки ученик, да изразява свободно мнението си по всички 

въпроси от негов интерес. 

Чл. 14. Да се работи винаги в най-добрия интерес на ученика. 

Чл. 15. Да се осигурява на учениците с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 

грижи и образование. 

Чл. 16. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и 

вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие. 

Чл. 17. Да не се участва в практики, които дискриминират по някакъв начин ученика на основата 

на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на 

статуса на поведението или убежденията на родителите. 

Чл. 18. Да се прилагат процедурите защитаващи ученика от насилие. 

Чл. 19. При постъпване на информация за действия, застрашаващи здравето и сигурността на 

ученика е необходимо да се информират органите за закрила на детето. 

 

 Раздел III 

            МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

 

Чл. 20. Зачитане на достойнството на всяко семейство, неговата култура,  обичаи, език и 

убеждения. 

Чл. 21. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за всички решения взети за 

ученика, когато това е подходящо и включването му във вземането на решения. 

Чл. 22. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина по който се работи 

с ученика. 

Чл. 23. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на 

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

Чл. 24. Да не се използват служебните взаимоотношения със семейството за лично 

облагодетелстване. Да не се влиза в отношения със семейството, които могат да навредят на 

ефективността на работата с ученика. 

 

 Раздел IV 

 МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ  

Чл. 25. В своите колегиални взаимоотношения педагогическите специалисти се ръководят от 

принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост. 

Чл. 26. Педагогическите специалисти са длъжни да опазват данните и личната информация на 

учениците и родителите, необходими им по повод изпълнението на служебните задължения. 

Чл. 26. Педагогическите специалисти участват активно в процеса на подобряване качеството на 

работата в институцията, като се отнасят внимателно и открито, с необходимото уважение и 

отзивчивост.  



Чл. 27. Педагогическите специалисти следват поведение, което не накърнява престижа на 

учебното заведение, както по време на учебния процес, така и в свободното им извънучилищно 

време. 

Чл. 28. Педагогическите специалисти не използват електронни средства за комуникация, както и 

интернет – социални мрежи и електронна поща, за оклеветяване, заплашване и злепоставяне на 

участниците в образователния процес. 

 

 Раздел V 

 МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 29. Ученикът се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки в училищната 

институция, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да е прояви 

на дискриминация. 

Чл. 30. Ученикът спазва заложените в Правилника за дейността на училището права и 

задължения, в това число не използва мобилни телефони по време на час, не използва Интернет 

без позволение на учителя.  

Чл. 31. Ученикът следва поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както 

по време на учебния процес, така и в свободното си извънучилищно време. 

 (1) Не злослови, не разпространява доверена му информация, не създава конфликтни ситуации.     

(2) Не използва електронни средства за комуникация, както и интернет – социални мрежи и 

електронна поща, за оклеветяване, заплашване, разпространение на лична информация. В това 

число няма право да изпраща/публикува съобщения: за сплашване, с неприятно и грубо 

съдържание, файлове с неприятно съдържание – снимки и клипове; да краде самоличност като 

се представя за жертва в Интернет и/или да краде акаунт. 

 (3) При създали се конфликтни ситуации търси незабавно съдействието на педагогическия екип, 

училищното ръководство и родители.  

Чл. 32. В училищната институция ученикът се явява в подходящ външен вид, като се стреми да 

изглежда по начин, съответстващ на средата. Съобразява се с образователния характер на 

институцията, която сам е избрал.  

Чл. 33. Ученикът е длъжен да опазва училищното имущество и да спазва изискванията за 

безопасност на институцията. 

 

 

 Раздел VI 

           ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ  

 

Чл. 34. Педагогическите специалисти във ПГ „Найден Геров“ проявяват висок професионализъм, 

безпристрастност и активност при провеждането на държавната политиката на Министерството 

на образованието и науката.  

Чл. 35. Педагогическите специалисти следва да противодействат на неправомерни действия, 

които биха уронили престижа и доброто име на училището. 

 Чл. 36. Работещият във ПГ „Найден Геров“ не допуска да бъде поставен във финансова 

зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да 

приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на 

изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат 

професионалния му подход по определени въпроси. 

 Чл. 37. При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти  опазват 

повереното им държавно имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването 

му за лични цели.  

Чл. 38. Документите и данните в училището могат да се използват от педагогическите 

специалисти само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за 

защита на служебната информация.  



Чл. 39. Педагогическите специалисти не трябва да изразяват лично мнение или да извършват 

действия по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, 

в която работят.  

 

  Раздел VIII 

  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

 

Чл. 40. Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен интерес и той му 

влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение 

на служебните задължения. 

 (1) Педагогическите специалисти не могат да извършват платени образователни услуги на 

ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподават. 

 (2) Педагогическите специалисти не могат да използват служебното си положение за лично и на 

семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда. 

 (3) Педагогическите специалисти трябва да избягват всякакви ситуации, които могат да доведат 

до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт те са длъжни да информират 

веднага ръководителите си. 

 (4) Педагогическите специалисти не трябва да допускат възможност друг служител да ги поставя 

в реален или предполагаем конфликт на интереси. 

  

 

  Раздел IX 

  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА, 

  РУО И МОН  

 

Чл. 41. Педагогическите специалисти 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. 42. Педагогическите специалисти извършват административното обслужване 

законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 

 Чл. 43. Педагогическите специалисти отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, 

които изпълняват. При необходимост пренасочват въпросите към съответната оторизирана 

институция. 

   

 Раздел X  

            КОМИСИЯ ПО ЕТИКА  

 

Чл. 44. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му 

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 Етичния кодекс от 

Педагогическия съвет. 

 Чл. 45.Комисията по етика:  

– разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 

 – дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.  

Чл. 46. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията 

по етика. 

 Чл. 47.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и изготвя доклад до директора 

след приключване на случая. 

 (2) При установено неспазване на Етичния кодекс Комисията предлага на директора налагане на 

санкция. 

 Чл. 48. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на училището.  



Чл. 49. При неспазване на нормите на поведение в Етичния кодекс, учениците и педагогическите 

специалисти носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда, Правилника за 

вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на училището. 

 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 50. Етичният кодекс е насочен към всички участници в образователния процес, които трябва 

да се запознаят с текста му, публикуван на достъпно място. 

Чл. 51. Педагогическите специалисти в ПГ „Найден Геров” се запознават с Кодекса срещу подпис 

при първоначално встъпване в длъжност и при всички актуализации. Непосредственият 

ръководител е длъжен да запознае лицето с разпоредбите на този кодекс. 

 Чл. 52. Всеки новопостъпил служител в ПГ „Найден Геров“ е длъжен да подпише анекс към 

Етичния кодекс, който се прилага към длъжностната му характеристика. 

 

 

Настоящият кодекс е приет на заседание на ПС  с Протокол №12/07.09.2022 и е утвърден 

със заповед № АД-486 на директора. 

 

 


