
 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на 
Комисията по етика за 
2019/2020 учебна година  

  

  

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:  

Председател: Даниела Касапинова  

Членове: инж.  Нели Гергова, Валентин Петров   

ГЛАВНА ЦЕЛ: Да съдейства за спазването на етичните норми в училищната общност   

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:  

1. Да съдейства за създаването на училищна политика основана на зачитане на правата и 

отговорностите за гарантиране на ненасилие, недискриминация и развитие на потенциала на 

всеки ученик, учител и служител;  

2. Да зачита основните ценности във взаимоотношенията между участниците в 

учебновъзпитателния процес и всички заинтересовани страни, залегнали в етичния кодекс;  

3. Да съобразява дейността си с изискванията на етичния кодекс;  

4. Да подкрепя проявите на етичност в ежедневните дейности на всички членове на училищната 

общност.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

1. Спазване на етичния кодекс от цялата училищна общност.  

 I.  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Комисията е самостоятелно обособено звено в гимназията.  

Комисията работи в екип.  

Комисията има препоръчителни функции.  

Комисията не разглежда анонимни сигнали.  

Комисията не е страна в спора.  

Заседанията на комисията се протоколират.  

Решенията се вземат с явно гласуване.  

  

 II.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА   

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН - СОФИЯ 

гр.София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша №2 
тел:  9 522 677;  0887 959 236; 0893 458 300 
e-mail: pgtmd_sofia@abv.bg ; http://pgtmdsofia.com 

mailto:pgtmd_sofia@abv.bg
http://www.pgtmdsofia.com/


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията.  

Председателят свиква първо заседание за разглеждане на сигнал, в седемдневен срок от постъпването.  

При невъзможност случая да се изясни на едно заседание се свиква второ в седемдневен срок, след 

първото.  

Комисията изготвя препоръки, за които информира и двете страни.  

 III.  ДЕЙНОСТИ  

1. Комисията работи по годишен план и отчита дейността си пред педагогическия съвет 

веднъж годишно  

Отг. Председател: Д. Касапинова Срок: 

юни 2020 г.  

2. Заседанията на комисията се провеждат при необходимост   

Отг. Председател: Д. Касапинова   

Срок: текущ  

3. Работни срещи на комисията се провеждат два пъти в годината /за изработване на план и 

за изготвяне на отчет/.  

Отг. Председател: Д. Касапинова Срок:  

септември 2019; юни 2020 г.  

4. Работните срещи на заседанието се протоколират. Изготвените протоколи и препоръки се 

свеждат до знанието на заинтересованите лица.  

Отг. Протоколчик: инж. Н.Гергова  

 Срок: текущ  

5. Сигналите се докладват пред членовете на Комисията от председателя и се описват в 

дневник  

Отг.:, Д.Касапинова,инж.Н.Гергова,В.Петров Срок: 

текущ  

6. Проверката на обстоятелствата се извършва чрез диалог, поотделно с всяка от страните 

Отг.: Д.Касапинова, инж.Н.Гергова, В.Петров Срок:  

текущ  

7. При необходимост се извършват допълнителни интервюта за изясняване на детайлите  

Отг.: Д.Касапинова, инж.Н.Гергова, В.Петров Срок:  

текущ  

8. Изготвяне на препоръки с общо решение  Отг.: Д.Касапинова, инж.Н.Гергова, В.Петров   

Срок: текущ 

  
  


