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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Този кодекс има за цел да установи общи, валидни за всички участници в 

училищната общност (УО) и доброволно поети от тях морални ангажименти, за да стане 

училището по-добро място за живот и учене. 

(2) Кодексът е създаден на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, при спазване на реда и условията за приемането му, съгласно 

Закона за предучилищното и училищното образование и правилника за дейността на 

училището. 

Чл. 2. (1) Членовете на УО – ученици, педагогически специалисти, родители, 

непедагогически персонал са партньори с общи права и отговорности.  

(2) Учениците, поради специфичните си възрастови характеристики, подлежат на 

закрила, подкрепа и подпомагане, без това да нарушава принципа на равнопоставеността.  

(3) Всеки член на УО действа съгласно своято професионална и личностна подготовка в 

рамките на своито компетенции, като всички заедно се стремят да постигнат изграждането 

на модерно и демократично училище.  

(4) Взаимоотношенията между членовете на УО се градят на основата на доверието, 

почтеността, уважението към личността и зачитането на личното достойнство и свобода.  

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс е задължително за всички участници в  

училищната общност и се следи от Комисия по етика при СУ „Свети Константин – Кирил 

Философ”, която разглежда всички случаи на неговото нарушаване.  

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ЦЕЛИ 
 

Чл.4. Етичният кодекс има за цел:  

(1) Да повиши общественото доверие в морала и професионализма на работещите в 

училището и да издигне неговия престиж; 

(2) Да предотврати възникването на конфликти в човешките взаимоотношения и да 

осигури хармонична атмосфера в училищната среда; 

(3) Да съдейства за придобиването на компетентности за разбиране и  прилагане на 

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на 

активното и отговорно гражданско участие; 

(4) Да подпомогне формирането на толерантност към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин и към хората с 

увреждания.Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да 

знаят и спазват в своята практика;  

(5) Да насочи поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на етични 

дилеми, които срещат в своята практика;  

(6)  Да очертае моралните отговорности на работещите с деца към детето, към 

семейството, помежду си и към обществото.  

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ 
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  Чл.5. Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните 

ценности и принципи:  

(1)  Работещият с деца трябва да притежава определени личности, морални и социални 

качества; 

(2) Работещият с деца специалист се обляга на своята компетентност - притежава и 

отговорно прилага своето познание и опит; 

(3)  Той не поставя успеха на своята работа в зависимост от професионалния 

компромис, работи независимо и носи отговорност за действията си; 

(4)  Професионалистът, работещ с деца, се стреми да изпълнява работата си качествено 

и в срок, но не заблуждава децата и техните семейства за ефективността и ефикасността на 

своята дейност, т.е. високо цени честността в отношенията; 

(5)  Той е коректен в отношенията си с децата и е лоялен спрямо родителите им, но без 

да пренебрегва отговорността си към обществото.  

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

 

ГЛАВА I 

ПРИНЦИПИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

  Чл.6. Доверието и взаимното уважение между професионалиста и семейството са в 

основата на взаимоотношенията помежду им. В този смисъл професионалистът се ангажира да 

работи за изграждане на доверие с децата и родителите, да защитава интересите на децата, с 

които работи, да защитава принципите на поверителност на информацията, да създава 

реалистични очаквания за резултатите от работата си, да избягва действия и ситуации, които 

биха предизвикали конфликт.  

  Чл.7. Работещият с деца професионалист целенасочено се стреми към изграждане, 

утвърждаване и повишаване на доверието и уважението към професията. Затова той се 

ангажира да развива и популяризира успешни практики, да работи за повишаване на 

професионалната си отговорност и компетентност, да подпомага професионалното израстване 

на своите колеги и да насърчава проявите на висок професионализъм и морал, да се стреми 

към прозрачност и социална отговорност в работата си.  

  Чл.8. Работещият с деца сътрудничат с неправителствени организации и 

представители на обществеността, като запазват професионална независимост. 

 

ГЛАВА ІI 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

ІІ.А. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 
  Чл.9. Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от следните 

основни ценности и принципи за работата с деца:  

(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) Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния 

си потенциал; 
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(4) Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му 

от рисковата ситуация.  

Чл.10. Всеки работещ в училище има следните отговорности към учениците:  

(1) Основава практиката си на съвременните знания за детското развитие и 

познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.  

(2) Разбира и уважава уникалността на всеки ученик.  

(3)  Съобразява се със специфичната уязвимост на всеки ученик.  

(4) Създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на ученика.  

(5) Подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички въпроси 

от негов интерес.  

(6) Работи в най-добрия интерес на ученика.  

(7) Осигурява на ученици с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 

грижи и образование.  

(8) Не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и 

вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.  

(9) Не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на 

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

базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.  

(10) Познава симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране или занемаряване. Познава и спазваме законите и процедурите, 

защитаващи детето от насилие.  

(11) При съмнение за малтретиране уведомява незабавно директора на училището за 

предприемане на действия за закрила на детето.  

(12) Да опазва личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я 

ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка и по повод на изпълнение на 

моралните си и служебните си ангажименти  

 

 

ІІ.Б. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
  Чл. 11. Ученикът защитава своята позиция свободно, но без да накърнява свободата и 

достойнството на другите. Проявява толерантност към мненията и позициите на своите 

съученици.  

  Чл. 12. Ученикът проявява уважение към личността на всеки участник в училищната 

общност: изслушва внимателно, излага аргументи, не изразява несъгласието си чрез лични 

обиди и квалификицаии, не проявява неуважение по никакъв повод и по отношение на който и 

да е представител на училщната общност.  

  Чл. 13. В своята дейност ученикът се стреми да не нарушава личното пространство на 

другите. Не участва в обсъждането на личностните качества на съученици и педагогически 

специалисти и не поверителна информация за тях в публичното пространство. 

  Чл. 14. Ученикът съдейства на педагогическите специалисти при изпълнение на 

техните професионална задължения като: 

(1) се подготвя и участва активно в учебните часове; 

(2) се стреми към усъвършенстване на знанията и личностното си развитие; 

(3) оказва помощ във всички случаи, когато някой има нужда и е по неговите сили и 

възможности да помогне.  
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  Чл. 15. Ученикът се явява в училище във вид и с облекло, съответстващо на добрите 

нрави и на позицията му на ученик. Държи се учтиво и спазва утвърдените правила относно 

взаимоотношенията в училищната общност. 

 

 

ГЛАВА ІІІ.  РОДИТЕЛИ 

ІІІ. А. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

 

      Чл. 16. Всеки работещ в училище има следните отговорности към семейството на 

ученика: 

(1) Да зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения.  

(2) Да уважава ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата.  

(3) Да  информира семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за 

начина, по който се работи с него. 

(4) Да не допускане на дейности, които по някакъв начин могат да застрашат 

здравето, образованието, развитието или благополучието на ученика. 

(5) Да не използва отношенията си със семейството на ученика за лично 

облагодетелстване. 

(6) Да осигурява конфиденциалност на информация и зачитане правото на 

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

(7) Да разкрива поверителна информация за детето само с разрешение на 

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

(8) В случаите на конфликт между членовете на семейството, да работи открито, 

споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано 

решение, като стриктно се въздържа от вземане страна в конфликта.  

 

 

   ІІІ. Б. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 

  Чл. 17. Родителите са длъжни да помагат според възможностите си  да се утвърди 

трайно авторитетa на училището. 

  Чл. 18. Основни задължения на родителя /настойника/ са: 

(1) Да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете. 

(2) Да следи и насърчава неговите успехи. 

(3) Да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие. 

(4) Да съдейства за самостоятелното критично мислене на детето. 

(5) Да се съобразява с индивидуалните потребности и желания на детето.   

 

Чл. 19. Родителя /настойника/ трябва да: 

(1) Да дава пример за разбирателство и добри отношения. 

(2) Да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях. 

(3) Да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита детето и 

спазва основните му права. 

(4) Да възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, 

инициативност и свободолюбие. 

(5) Да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с 

всички членове на училищната общност. 
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ГЛАВА ІV 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ 

 

 Чл. 20. Всеки, който работи в СУ „Свети Константин – Кирил философ” е длъжен да 

се отнася с колегите си като:  

(1) изгражда и поддържа отношения  на уважение, доверие, сътрудничество и 

коректност;  

(2) обменя информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на 

училището и правата на учениците; 

(3)  утвърждава собствения и на колегите си авторитет чрез лично поведение и чувство 

за отговорност; 

(4) недопуска действия, които биха уронили престижа на професията. 

 

ГЛАВА V 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

 

  Чл.21.Основните морални отговорности на СУ „Свети Константин – Кирил философ” 

към обществото: 

(1) Да предоставя висококачествени образователни услуги. 

(2) Да обучава и възпитава учениците си  в здравословна, безопасна и сигурна среда. 

(3) Да подобрява сътрудничеството между организациите както и 

интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към 

благополучието на децата и семейството.  

(4) Да съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от 

обществото.  

(5) Да работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване 

чувствителността на обществото към нарушаването им.  

(6) Да работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 

благополучието на децата и семействата им и да се противопоставя на тези, които ги 

нарушават.  

 

РАЗДЕЛ V 

ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ 

 

ГЛАВА І 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

  

Чл. 22.  Всеки от персонала на училището при изпълнение на трудовите си 

задължения е длъжен:   

(1) да изпълнява задълженията си компетентно, добросъвестно и безпристрастно, 

съобразно законите на страната и училищните нормативни актове;  

(2) да бъде учтив както с учениците, семействата им, гражданите, които обслужва, така 

и с висшестоящите, колегите и подчинените си;  

(3) да не вреди на никого и следва да се отнася с дължимото уважение към правата, 

задълженията и интересите на всеки; 

(4) да не се отнася с предубеденост и да не дискриминира никого на основата на раса, 

религия, национален произход, пол, физически или психически недъзи или на друго 

основание;  
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(5) да не се отнася с ненужни привилегии към определен индивид или група, както и 

да злоупотребява с предоставените му правомощия; 

(6) да не използва длъжността си за лично облагодетелстване или в полза на трети 

лица;  

(7) да не предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация на бивши 

училищни служители или трети лица, освен при  изрично разрешение от директора.  

(8) да е с облекло и външният вид, което да съответстват на общоприетия делови стил 

за служителите и работно облекло за работниците;  

(9) да не извършва странична дейност, която е несъвместима с изпълнението на 

служебните му задължения; 

(10) да не позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на 

зависимост от когото и да било и не трябва да върши работата си по начин, допускащ влияние 

от друг; 

(11) не може да се ръководи и да защитава интересите и волята на политическата 

партия, в която членува; 

(12) да предоставя информация за училището, само съгласно правилата за 

изпълнение на длъжността си и училищните нормативните актове;  

(13)  да не предоставя информация за дейността на училището и събития от хода на 

учебно – възпитателния процес на медиите. Такава информация се предоставя от училищното 

ръководство или от упълномощен за конкретния случай служител; 

(14) да извършва необходимите действия за защита на сигурността и 

поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна; 

(15) да не търси информация, до която не може да има достъп в кръга на трудовите 

си задължения и не трябва да използва по неподходящ или неправомерен начин информацията 

или документацията, която получава при или по повод изпълнение на задълженията си;  

(16) спазва регламентираното работно време и трудовата дисциплина; 

(17) да се обръща за съдействие първо към прекия си ръководител при възникване на 

проблем; 

(18) да се отнасят учтиво към училищното ръководство и да пази неговия авторитет;  

(19) да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, 

средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат 

използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица; 

(20) да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на директора.   

 

 

ГЛАВА ІІ 

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл.23. (1) Служителите на училището следват лично поведение, което не уронва 

престижа СУ „Свети Константин – Кирил Философ“. 

              

  (2) Служителите на училището в личните си контакти трябва да се въздържа от 

коментари или действия, които биха причинили вреда или загуба на доверие в 

образователната система, към училището или към когото и да е от служителите в системата. 

 

 



9 

 

ГЛАВА ІІІ 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

  Чл.24.(1) Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, 

който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или 

изпълнение на служебни задължения. 

              (2) Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до 

конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира 

веднага директора на СУ „Свети Константин – Кирил Философ“.. 

               (3) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на 

семейството си облагодетелстване. 

               (4) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в 

реален или предполагаем конфликт на интереси. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА 

РАЙОН „ЮЖЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РУО ПЛОВДИВ, МОН и НПО 

 

  Чл.25.(1) Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок 

професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на 

държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на 

неговите правомощия. 

             (2) Когато прави предложения пред органите на държавна и местна власт, служителят 

предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение. 

            (3) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които 

изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ 

съответната компетентност.  

  Чл.26. Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и 

местна власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен 

акт, засягащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на 

училището.  

  Чл.27. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения 

с НПО и органите на държавната и местна власт.  

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 Чл.28. Общественият съвет е орган  за  подпомагане  развитието  на  училището  и  за  

граждански  контрол  на управлението му. Общественият съвет в училището:  

(1)  одобрява стратегията за развитие на  училището и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й;  

(2)  участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по 

чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

(3)  предлага политики и  мерки  за  подобряване  качеството  на  образователния  

процес  въз  основа  на резултатите  от  самооценката  на  институцията и външното  

оценяване;  

(4)  участва  в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

Чл.29. При неодобрение от обществения съвет на актовете, те се връщат с мотиви за 

повторно разглеждане от педагогическия съвет.  При  повторното  им  разглеждане 

педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.    



10 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІІI 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ 

 Чл.30. Всички констатирани нарушения в настоящия кодекс се разглеждат от 

Етичната комисия при СУ „Свети Константин – Кирил Философ”. 

 Чл.31. Членовете на Етичната комисия се избират на Общо събрание на колектива  за 

срок от три години. Комисията се утвърждава със заповед на директора. 

 Чл.32. Етичната комисия се избира в срок до един месец след утвърждаването на 

Етичния кодекс на училищната общност.   

 Чл. 33. Етичната комисия разработва и упражнява дейността си на база Правилник за 

дейността на Етичната комисия. 

 

РАЗДЕЛ ІX 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ 

 

  Чл.34. (1) Да защитава правото на учителите, служителите и работниците на СУ 

„Свети Константин – Кирил Философ” да бъдат всестранно и точно информирани. 

              (2) Да допринася за установяването на професионални стандарти.  

              (3) Да допринася за издигането на авторитета на СУ „Свети Константин – Кирил 

Философ”. 

              (4) Да създаде система на саморегулиране на преподавателите чрез прилагане на 

Етичния кодекс и решаване на спорове между училището и обществото.  

              (5) Да укрепва свободата на словото, защитавайки правата на учителите, учениците и 

др.членове.  

              (6) Да подпомага българския учител за прилагане на етичните правила и норми.  

 

РАЗДЕЛ Х 

САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ 

 

  Чл.35. Санкциите по този кодекс се налагат с цел да се предупреди и превъзпита 

нарушителя към спазване на етичните норми и да се въздейства възпитателно върху 

останалите членове.  

  Чл.36. (1) При безспорно нарушение на разпоредбите на този кодекс  Етичната 

комисия докладва писмено на директора на училището. Директорът взема решение дали да се 

търси дисциплинарна отговорност по реда на КТ.  

  (2) При взето решение за налагане на дисциплинарно наказание директорът издава 

мотивирана заповед. 

              (3) Непроизнасянето от директора в срок от две седмици след получаване на доклада 

на се счита за мълчалив отказ за налагане на санкция.  

 

РАЗДЕЛ ХI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  Чл. 37. Етичният кодек на общността при СУ „Свети Константин – Кирил Философ”-

Пловдив и Правилникът за дейността на Етичната комисия се приемат от представители на 

педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление 

и се утвърждават със заповед на директора 
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  Чл. 37. Изменения в настоящия кодекс могат да се направят след внасянето на 

писмено мотивирано предложение до директора на училището от всеки член на училищната 

общност, след което се приемат на общо събрание на колектива. 

  Чл. 38. При първоначално постъпване на работа ЗАС в училището запознава срещу 

подписване на деклация всеки един служител или работник с настоящия кодекс. 

   Чл.39. Настоящият кодекс е приет на общо събрание на колектива на 01.09.2016 

година с протокол № 4 и влиза в сила от деня на утвърждаването му от директора на СУ 

„Свети Константин – Кирил Философ”-Пловдив. 


