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          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             
 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 

на училищната общност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” 

 

 

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за морално поведение на 

работещите с ученици в сферите на образованието и се отнася към цялата училищна общност. 

Документът утвърждава основните ценности и принципи, които трябва да се спазват при 

работата с ученици.  

Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на училищната общност в 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” и има за цел да повиши общественото доверие в морала и 

професионализма на училището. 

 

ГЛАВА І 

I. ОБХВАТ НА КОДЕКСА  

Етичните правила в този кодекс са приложими за работа в СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, съгласно ЗПУО и се отнасят до:  

1. Педагогически и непедагогически персонал;  

2. Ученици;  

3. Родители;  

4. Други представители на обществеността от гр. Дупница. 

 

 

II. ЦЕЛИ НА КОДЕКСА  

 

1. Определя етичните стандарти за професионална дейност на учителя;  

2. Развива култура и професионални ценности, основани на хуманност, законност, 

демократичност и зачитане на правата на човека;  

3. Повишава общественото доверие към училището;  

4. Ангажира всички представители на училищната общност в работата с добродетели, с 

цел създаване на единна среда, в която всички да проявяват загриженост и уважение 

към останалите членове на общността. 

5. Създава спокойна и добронамерена среда за изграждане на личности;  

6. Утвърждава волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практичната им 

дейност;  

7. Подпомага процеса по разгръщане на потенциала на всяко дете и подкрепа на 

развитието на този потенциал;  
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8. Насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, 

които срещат в своята практика;  

9. Очертава моралните отговорности на работещите с ученици. 

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. В СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” не се допуска налагането на идеологически и 

религиозни доктрини, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа 

принадлежност, религия, образование, възраст, здравословни проблеми, телосложение, 

семейно положение и индивидуални навици.  

2. Равнопоставеност, коректност и лоялност в отношенията: 

- между учители, ръководство и родители; 

- между отделните образователни етапи - начален, прогимназиален и гимназиален; 

- прозрачност при избора за връчване на отличия;  

- осигуряване на равнопоставеност за участие в проекти, обучения и квалификационни 

семинари;  

- осигуряване на еднакви условия на труд. 

 

ГЛАВА ІІ 

 

I. ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ 

  

Чл. 1. Учителят изпълнява своите задължения в услуга на учениците при спазване на 

Конституцията и Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни 

актове, касаещи дейността в училище.   

Чл. 2. Учителят дава личен пример с поведението си.  

Чл. 3. Учителят сътрудничи добре с органи по закрила на детето, неправителствени организации, 

родителски организации и други представители на обществеността, като запазва 

професионалната си независимост; 

Чл. 4.Учителят не превишава правата си, поддържа добър външен вид и лична хигиена, които не 

уронват престижа на училището и служат за пример на учениците; 

Чл. 5. Учителят бива добронамерен, проявява безпристрастност, индивидуален подход и емпатия 

в цялостния образователен процес;  

Чл. 6. Учителят има право на уважение и признание за своя труд. 

 

 

 

II. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ 

УЧЕНИЦИТЕ  

 

Чл. 7. Познава детското развитие и индивидуалните особености на всяко дете. 

Чл. 8.Прилагане на индивидуален подход, особено спрямо децата със специфични нужди, с цел 

запазване на интереса им към учебния процес;  

Чл. 9. Разбира и уважава уникалността на всяко дете. 
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Чл. 10. Подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов 

интерес. 

Чл. 11. Работи винаги в най-добрия интерес на детето. 

Чл. 12. Зачита достойнството на детето и опазва физическото и емоционалното му здраве и 

развитие. 

Чл. 13. Не дискриминира децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, 

националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на 

родителите. 

Чл. 14. Познава и спазва законите и процедурите, защитаващи детето от насилие - физическо, 

сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. 

Чл. 15. При съмнение за малтретиране или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на 

детето, веднага уведомява УКС по надлежния за това начин.  

Чл. 16. Учителите в никакъв случай не използват физически наказания и възпитателни методи, 

уронващи достойнството на детето;  

Чл. 17. Поддържане на постоянна връзка със семейството на учениците и координиране на 

действия с родителите за избягването на отсъствия или намаляване на успеха на ученика; 

Чл. 18. Защитава правата на колегията и учениците.  

Чл. 19. Не уронва достойнството на обкръжаващите го.  

Чл. 20. Запазва училищна тайна и особености в семействата на учениците.  

Чл. 21. Не изнася вътрешна училищна информация.  

Чл. 22. Зачита вярванията и начина на живот на другите вероизповедания, съвместени в правовата 

държава. 

 

III. ЕТИЧНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 23. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 

колегиалност. 

Чл. 24. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата 

на правата на детето. 

Чл. 25. Утвърждаване на авторитета на училището: 

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 проявява отговорност към подчинените си, подпомага професионалното им 

развитие, насърчава ги, предприема при нужда корективни мерки.  

4. Учителят изпълнява коректно и добросъвестно заповеди и задължения, съответстващи 

на закона.  

5. Учителят НЕ изпълнява заповеди, нареждащи му да извърши незаконни действия.  

6. Между учителите НЕ се допускат никакви форми на дискриминация.  

 

IV.  ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИКА:  
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1. Учениците приемат училището като общност, в която участват като равноправни 

членове съвместно с учители, родители и останалия непедагогически персонал;  

2. Учениците се отнасят с уважение и доверие към всички представители на ученическата 

общност;  

3. Учениците са толерантни и внимателни към съучениците си с различно мнение и никога 

и разрешават конфликти без прояви на агресия, насилие и тормоз в различните им форми. 

Избягват поведение, което ще унижи другата страна;  

4. Учениците търсят подкрепата на своите учители в случай на конфликт между тях;  

5. Учениците оказват помощ на нуждаещите се и търсят подкрепа от учител или друг 

педагогически представител, когато станат свидетели на неприемливо поведение между 

подрастващите; 

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО  

 
Чл. 26. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, религиозни 

убеждения, политически възгледи, обичаи и език.  

Чл. 27. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се 

работи с ученика. 

 Чл. 28. Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните 

деца. Не се позволява и не се допуска участие в изследвания, които по някакъв начин могат да 

застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.  

Чл. 29. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично 

облагодетелстване или личните отношения със семейството за служебно облагодетелстване.  

Чл. 30. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на 

семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и неглижиране, както и 

при поставянето на ученика в риск. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 31. Родителите помагат според възможностите си, за да се утвърди трайно авторитетът на 

училището.  

Чл. 32. Семейството дава пример за разбирателство и добри отношения.  

Чл. 33. Родителят/настойникът се интересува от мнението на учителите и се съобразява с него. 

Чл. 34. Родителят упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие, като зачита детето 

и спазва основните му права.  

Чл. 35. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, 

инициативност и свободолюбие.  

Чл. 36. Родителят се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с 

всички членове на училищната общност.  

Чл. 37. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача – да създава 

ценности и да ги предава на следващите поколения.  

 

 

VII. УЧИТЕЛЯТ И СЛУЖЕБНАТА ИНФОРМАЦИЯ 
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Чл. 38. Използване и обработване на служебна информация: 

1. Обработването на лични данни се осъществява съобразно международните принципи 

за защита на данните и вътрешното законодателство. 

2. 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.  

3. Учителят спазва нормативните изисквания за достъп до информация, като съблюдава 

правилата за защита на класифицираната информация. 

4. НЕ се вписват неверни данни в документи, издавани, съхранявани или изисквани за 

нуждите на МОН.  

 

VIII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

 

Чл. 39. 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.  

Чл. 40. Педагогическите специалисти не могат да извършват платени образователни услуги на 

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

Чл. 41. Педагогическите специалисти не могат да използват служебното си положение за лично 

и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.  

Чл. 42. 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 ръководството.  

Чл. 43. Педагогическите специалисти не трябва да допускат възможност друг служител да ги 

поставя в реален или предполагаем конфликт на интереси.  

Чл. 44. В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на 

ръководителя им педагогическите специалисти могат да се оттеглят от служебните си 

задължения, които са причина за възникването на конфликта. 

 

IX. СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

Чл. 45. Към всички граждани да се подхожда с уважение.  

Чл. 46. Да се проявява неутрална и честна позиция спрямо всички хора, с поведение, лишено от 

пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички граждани. 

Чл. 47. Външният вид и поведение да се отразяват положително върху имиджа на училището. 

Облеклото да бъде делово - подходящо на заеманата длъжност.  

Чл. 48. Да се отговаря осведомено и да се предоставя актуална и точна информация. Стремежът 

на служителите на училището да бъде максималното подпомагане на гражданите. 

Чл. 49. Да се поддържа професионално отношение - етично, компетентно и позитивно. 

 

ГЛАВА III 

 

I. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
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Чл. 50. Комисия по етика се създава като консултативен орган към СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет за срок от 

1 учебна година. Утвърждава се със заповед на директора. 

Чл. 51. Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от 

Педагогическия съвет. 

Чл. 52. Комисията по етика: 

1. разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 

2. самосезира се при възникнал случай за нарушения на този кодекс 

3. Сигналите за нарушения на Етичния кодекс се приемат от представител на комисията и се 

регистрират във входящия дневник – регистър. Сигнали могат да постъпват и в сайта на 

училището или по електронна поща. 

4. произнася се с мотивирано писмено становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването 

им. 

5. при установено неспазване на този кодекс Комисията уведомява директора, който налага 

санкции. 

6. За становището на комисията и предприетите мерки Председателят на комисията уведомява 

писмено и лицето, подало сигнала. 

7. При конфликт между родител и учител в заседанието на комисията задължително се поканва 

член на Родителския актив. 

Чл.53. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Правилата на поведение, съдържащи се в този Етичен кодекс, са неизменна част от 

ежедневната дейност на работещите в училището.  

§ 2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законност на действията и защита 

от неоснователни обвинения  

§ 3. Настоящият кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.  

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА 

НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ 

ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

 

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

докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на 

Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училищната 

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

следните групи прояви в тяхното поведение: 
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• неспазване на действащото законодателство; 

• неспазване на вътрешноучилищните документи; 

• 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, служители и работници и на 

престижа на учебното заведение, допуснати във и извън училището; 

• прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и 

накърняване на интересите на други лица. 

2. Наблюдението и докладването на нарушенията да се извършват по две направления: 

• вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал; 

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

3. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във входящия 

дневник – регистър. 

4. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, назначена със 

заповед на директора. 

5. Комисията е в 5-членен състав от представители на: 

• Ръководството на училището 

• на начален етап 

• прогимназиален етап 

• гимназиален етап 

• непедагогическите специалисти 

6. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за което се 

води протокол. 

7. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали. 

8. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% 

+ 1. 

9. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в 

седемдневен срок от постъпването му. 

10. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се 

провежда разговор със свидетели на нарушението. 

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

в седемдневен срок след първото. 

12. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни 

нарушения, преписката се докладва и на директора за взети дисциплинарни мерки по 

Кодекса на труда.  

13. За предприетите мерки и наложени наказания председателят на комисията по етика 

писмено уведомява лицето, подало сигнала. 

14. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава 

с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила. 

 

 

Настоящият Етичен кодекс и Вътрешните правила за наблюдение, установяване и докладване 

на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс са 
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приети на заседание на ПС, проведено на 09.09.2021 г. (Протокол № 11), съгласуван на 

заседание на Обществен съвет, проведено на 08.10.2021 г. (Протокол № 1), 

утвърден със заповед № 0176/11.10.2021 г. 


