
  

  

  

  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“  

гр. София, жк. Иван Вазов, ул „Балша“ 2;  тел.: 02 85234 11, 0887 959 

236, 0893 458 300 e-mail: pgd_el.vazova@mail.bg; info@pgdsofia.com  

  

                                                                           УТВЪРДИЛ 

                                                                    ДИРЕКТОР  

                                                                                                    ДАНИЕЛА ШОШОВА     
                                                                               съгл. заповед № 785/ 10.09.2021г. 

   

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ  

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ е създаден на основание 

чл.175, ал.1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование , приет 

от Педагогическия съвет на проведено заседание с протокол № 17 / 10.09.2021г 

/съгласно чл. 263, ал. 1, т. 14, съгласуван с Обществения съвет /съгласно чл. 269, ал. 

1, т.11 от ЗПУО./ и с Ученическия съвет ; утвърден със заповед № 785./ 10.09.2021д.  

на директора на училището  

  

  

  

НОРМАТИВНА ОСНОВА   

  

 Конвенцията на ООН за правата на детето;   

 Европейската харта за правата на човека;   

 Конституция на РБ;   

 Закон за защита правата на детето;   

 Закон за защита правата на човека;   

 Закон за предучилищното и училищно образование;  Наредба за 

приобщаващото  образование.  

 Кодекс на работещите с деца  

  

  

  

  

КОМИСИЯ по ЕТИКА, утвърдена със заповед № 743/02.09.21г.на директора:   

  

Председател : Емилия Христова – старши учител по БЕЛ  

Членове:          Станка  Дечева- старши учител по История и цивилизация  

                           Костадинка  Ноткова- старши учител по Английски език  

                           Марияна Станкова-  учител по БЕЛ 

                          Йоанна Каварджикова-учител по Италиански език 

 

 

 



 

    ВЪВЕДЕНИЕ  

  

Етичният кодекс на училищната общност поставя стандартите за етично 

поведение на всички членове на училищната общност, установява общи норми на 

поведение и регламентира етичните правила, които следва да се спазват и прилагат във 

взаимоотношенията между членовете на училищната общност на всички нива. 

Етичният кодекс, има следните цели:  

1. Да подкрепи 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 представи основните ценности във взаимоотношенията между участниците в 

учебно - възпитателния процес и всички заинтересовани страни;  

3. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца към детето/ ученика, 

към семейството, към професионалната общност в рамките на институцията и 

извън нея. 

4. Да насочи поведението на всички членове на училищната общност към етичност 

в ежедневните дейности.  

  

РАЗДЕЛ I  

  

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Всички членове на училищната общност изпълняват функциите си, като се 

ръководят от основните човешки ценности и принципи.  

Чл.1.Всяко дете/ученик притежава неповторима уникалност и стойност. 

Личността  и достойнството на всяко дете и ученик се зачита,уважава и 

защитава. 

Чл.2.Всяко дете има право на образование. 

Чл.3.Всяко дете /ученик има право на участие в училищния живот.  

Чл.4.На всяко дете/ученик е гарантирано правото на: свобода на 

 изразяване на мнение; свобода на мисълта, съвестта и религията;    

формиране на собствени възгледи и право да ги изразява и отстоява 

свободно. 

Чл.5.Всяко дете/ученик има право на закрила срещу нарушаващите неговото 

достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие, или 

форми на въздействие. 

Чл.6.Всяко дете/ученик има право на закрила за нормалното му физическо, 

здравословно, умствено, нравствено и социално развитие.  

Чл.7.Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите 

на детето/ученика. То има право на закрила срещу въвличане в политически, 

религиозни и синдикални дейности, както и в действия, насочени срещу ръководството 

и работещите в училището. 

Чл.8.Децата/учениците с изявени дарби се ползват от мерките за специална 

закрила.  

Чл.9.За всяко дете/ученик, попаднал в риск, възниква спешна необходимост от 

специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.  

Чл.10.Детството и юношеството са важни периоди от живота на човека, в които 

се изграждат ценности и социални умения.  



Чл.11.Семейството е най-естествената среда за развитието на детето/ученика.  

Чл.12.Всяко дете/ученик и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати  

да развият пълния си потенциал.  

Чл.13.Всяко дете/ученик има право на свобода и сигурност.  

Чл.14.Всички деца/ученици са равни по достойнство и права. 

Чл.15.Достойнството е ненакърнимо и трябва да се зачита и защитава. 

Чл.16.Всяко дете/ученик има право на достъп до професионално образование и 

продължаващо обучение. 

Чл.17.Работещите с деца/ученици трябва да притежават определени личностни, 

морални и социални качества.  

  

РАЗДЕЛ II.  

  

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ  

  

Чл.18.Всеки ученик има отговорността с поведението си да не нарушава 

собствените си права и правата на другите участници в образователния процес.  

Чл.19.Всеки ученик има отговорността да оползотворява по-най-добрия начин, 

времето прекарано в училище, и да се стреми към постигане на успех, посредством 

собствените си знания и компетентности.  

Чл.20.Всеки ученик може да участва с предложения за подобряване на 

училищната политика и да поеме отговорност за реализацията й, съобразно 

възможностите си, по зачитащ достойнството на всички страни начин.  

Чл.21.Всеки ученик има отговорността да не уронва личното достойнство на 

съучениците си, на учителите и на другите служители, както по време на час, така и в 

междучасието и в други форма на общуване.  

Чл.22.Всеки ученик има отговорността да проявява толерантност и да приема 

съучениците си такива, каквито са, без разлика от етнос, пол, религия, здравен статус, 

материално положение и др.  

Чл.23.Всеки ученик има правото да изразява свободно мнението си и да 

отстоява с аргументи позицията си, като спазва добрия тон на общуване, към другите 

членове на училищната общност.  

Чл.24.Всеки ученик има право да избира и да бъде избиран в органите на 

ученическото самоуправление и отговорността да защитава обективно интересите на 

училищната общност.  

Чл.25.Всеки ученик има право на обективна оценка на знанията, уменията и 

способностите си. Да информира коректно родителите си за своя успех и поведение.  

Чл.26.Всеки ученик има отговорността да не прилага физическо и психическо 

насилие, да не създава преднамерено конфликтни ситуации, а при възникнали такива, 

да се опита да ги разреши, без да нарушава правата  на другите участници в учебно-

възпитателния процес. 

Чл.27.Всеки ученик има право на осигуряване на най-добрите си интереси и 

отговорността да ги гарантира с поведението си.  

  

РАЗДЕЛ III.  

  

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА / УЧЕНИЦИ  

  



Чл.28.Педагогическата практика да се базира върху съвременните знания за 

детското и юношеското развитие, познаването на индивидуалните особености на всяко 

дете/ученик и създаване на условия за развитие на потенциала му. 

Чл.29.Да се работи за утвърждаване на най-добрия интерес на детето и ученика.  

                     Чл.30. Да се разбира, приема и уважава уникалността на всяко дете/ученик.  

Чл.31.Да се има предвид: 

     -специфичната уязвимост на всяко дете/ученик; 

     - проучване на потребностите; 

     - проява на индивидуален подход.  

             Чл.32.Да се гарантира безопасна и здравословна среда, която стимулира 

социалното, емоционалното и физическото развитие на детето и ученика, изключвайки 

прилагането на физически наказания и възпитателни методи, поставящи в риск 

сигурността, на детето/ ученика в училище.  

Чл.33.Да се подкрепя правото на свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси на детето и ученика от негов интерес.  

Чл.34.Да се осигуряват на децата/учениците със специални образователни 

потребности, с хронични заболявания или в риск равни възможности за достъп до 

адекватни грижи и образование.  

Чл.35.Да не се толерират и прилагат практики, които не зачитат достойнството 

на детето/ученика или са опасни и вредни за физическото, психическото и 

емоционалното му здраве и развитие.  

Чл.36.Да не се допуска  дискриминация на децата/учениците основана на раса, 

етнически произход, религия, пол, националност, език, способности и др. 

Чл.37.Да се познават, спазват и прилагат законите и процедурите, защитаващи 

децата и учениците от насилие и тормоз.  

Чл.38.Да се разпознават симптомите на насилие над дете/ ученик - физическо, 

сексуално, вербално, емоционално и да се осигури своевременна, адекватна подкрепа и 

закрила.  

Чл.39.При съмнение за малтретиране, насилие и тормоз, веднага да се уведомят 

органите за закрила на детето и да се проследи предприемането на необходимите мерки.  

Чл.40.Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране или друга форма 

на насилие над дете/ученик, да му се окаже пълно съдействие за предприемане на 

подходящи действия за закрила на детето и ученика.  

Чл.41.Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват 

здравето и сигурността на детето/ученика, незабавно да се информира директора на 

гимназията и органите по закрила на детето.  

Чл. 42.Да се осъществява компетентно взаимодействие в мултидисциплинарен 

екип, за оказване подкрепа за приобщаващо образование и за личностно развитие на 

всяко дете/ученик, съобразно потребностите му, в сътрудничество и уважение към 

семейството и другите отговорни институции. 

 

  

РАЗДЕЛ IV.  

  

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО  

  

Чл. 43.Морална отговорност на педагогическите специалисти е подпомагане на 

семейството при възпитанието и образованието на децата/учениците.  



Чл.44.Признаване и зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата 

култура, обичаи, език и убеждения, без прояви на дискриминация.  

Чл.45Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането, 

възпитанието и образованието на децата и на правото му да взема решения за своите 

деца, които гарантират най-добрия интерес на всяко дете и не нарушават правата му 

на образование и грижи.  

Чл. 46. Навременно информиране на семейството за всички решения, отнасящи 

се до детето/ученика и при възможност осъществяване на сътрудничество за 

включване на родителите във вземането на такива решения.  

Чл.47. Зачитане и гарантиране на правото на семейството да бъде своевременно 

информирано за начина, по който се работи с детето/ученика и за резултатите, които 

се постигат.  

Чл.48.Информиране на родителите за изследователски и развиващи проекти, 

планове и програми, 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/ученика.  

Чл.49.Да не се използват служебните отношения със семейството за лично 

облагодетелстване и да не се влиза в неформални отношения с членовете на 

семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с детето /ученика.  

Чл.50.Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на 

правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране, 

насилие, занемаряване и лоша грижа, както и в случаите, когато има основания да се 

счита, че благополучието на детето/ ученика е в риск.  

Чл.51.Разработване и прилагане на правила за опазване на поверителността на 

информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за всички специалисти и 

семействата.Разкриването на поверителна информация за детето/ ученика може да 

стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране, 

лоша грижа и наличие на рискова среда за развитие на детето /ученика.  

Чл.52.В случаи на конфликт между членовете на семейството да се работи 

открито и професионално, без вземане на страна, споделяйки наблюденията си за 

детето/ ученика и създаване на възможност за информирано решение.  

РАЗДЕЛ V.  

  

МОРАЛНИ ОТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ  

  

Чл.53.Да се работи по изграждане и поддържане на отношения на уважение, 

доверие, сътрудничество, подкрепа и колегиалност.  

Чл.54.Да се създават условия за коректна обмяна на информация и ресурси, 

които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето/ ученика 

и развитие на способностите му.  

Чл.55.Недопускане и нетолериране на действия, които уронват личното 

достойнство на учителя и престижа на професията. 

Чл.56.Осъществяване на екипно взаимодействие между ръководството и 

педагогическите специалисти с различен профил, в дух на уважение към 

компетентността и професионализма на всеки един от членовете на екипа.  

  

РАЗДЕЛ VI.  

  



МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО  

  

Чл.57.Да се създадат условия за висококачествен учебно-възптателен процес, 

насочен към реализиране на научно обосновани програми. Предоставяне на 

възможности за разнообразни форми на извънкласна дейност, за които специалистите 

притежават компетентност, квалификация, ресурси и правоспособност.  

Чл.58.Да се работи за създаване на сигурна училищна среда, в която детето/ 

ученикът да получава адекватни образователни, психологически и здравни грижи, 

подкрепа, възпитание и защита от насилие и дискриминация.  

Чл.59. Да се работи за подобряване и разширяване на сътрудничеството между 

организациите, както и за интердисциплинарното екипно взаимодействие между 

професионалистите, които имат отношение към благополучието на децата и 

семейството.  

Чл.60. Да се оказва съдействие на различни нива за повишаване на степента на 

разбиране на потребностите на децата/учениците, както и за гарантиране на правото 

им на участие в развитието на политики, които ги засягат.  

Чл.61.Да се работи за популяризиране на правата и отговорностите на децата/ 

учениците, за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването на 

правата им и неглижирането на отговорностите им.  

Чл.62.Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 

благополучието на децата/учениците и семействата им, и да се търсят демократични 

начини за противопоставяне и неприемане на форми на работа и отношения, 

нарушаващи или ограничаващи правата на отделни деца/ученици. 

РАЗДЕЛ VII.  

  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ НА 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, РУО И МОН, ГРАЖДАНСКИ  

СТРУКТУРИ  

  

Чл 63. (1) Членовете на екипа на гимназията 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 

и са оторизирани да осъществят.  

(2) Служителите  извършват  административно  обслужване  

законосъобразно, своевременно, точно, акуратно, добросъвестно и безпристрастно.  

(3) Служителите  отговарят  на  поставените  въпроси  съобразно  

функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват въпросите към друг 

свой колега, притежаващ съответната компетентност.  

Чл.64. (1) Представителите на ръководството, педагогическите специалисти и 

служителите попълват и предоставят справки и друга изисквана по служебен път 

информация, съгласно правомощията си, в установен срок и при спазване на 

нормативните документи.  

(2) Екипът  на  гимназията  осъществява  междуинституционално  

взаимодействие по професионални въпроси при определен от директора ред, съобразно 

правомощията на всеки от членовете си.  

(3) Директорът обсъжда и предоставя на Обществения съвет на гимназията  

 необходимата документация.  

  



РАЗДЕЛ VШ.  

  

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ  

  

Чл.65. Педагогическите специалисти и служителите не трябва да искат, приемат 

или разпределят подаръци, дарения, хонорари, услуги, възнаграждения и други облаги 

за себе си или семейството си, както за близки или колеги, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на служебните им задължения, преценката и функциите 

им.  

Чл.66.Педагогическите специалисти и служителите не могат да бъдат 

поставяни в положение на зависимост  и не трябва да извършват работата си по начин, 

допускащ опити за натиск и влияние от други лица.  

Чл.67.Педагогическите специалисти и служителите имат ангажимента да 

опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин, да не допускат 

използването му за лични цели и да информират своевременно директора при загубата 

или повредата му.  

Чл.68. Педагогическите специалисти и служителите, в зависимост от 

длъжността си, осигуряват ефективно, компетентно и икономично използване на 

училищната собственост, средствата, услугите и финансовите източници, които са им 

поверени. Те не трябва да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това е изрично 

предвидено за изпълнение на обща трудова задача.  

Чл.69.Педагогическите специалисти и служители трябва да извършват 

необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, 

за която са отговорни или им е известна. Те могат да използват документите на 

гимназията единствено по повод изпълнение на служебните си задължения, при строго 

спазване на правилата за защита на информацията.  

                  (1) Педагогическите специалисти не могат да изнасят информация от 

заседанията на ПС, освен ако тя не касае пряко учениците. 

Чл.70. Настоящи и бивши педагогически специалисти и служители трябва да се 

въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в 

образователната система, училищната общност или в който и да е служител в 

системата.  

Чл.71.Бивши педагогически специалисти или служители не трябва да използват 

и да разкриват поверителна информация, получена от тях по време на работата им, 

освен ако законно са упълномощени да го направят.  

РАЗДЕЛ IX.  

  

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

  

Чл.72.Конфликт на интереси възниква тогава, когато педагогическият 

специалист или служителят има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на 

безпристрастното и обективно вземане на решения при изпълнение на служебните 

задължения.  

(1) Педагогическият специалист може да извършва образователни услуги на 

ученици, които ще полагат изпит в училището, в което преподава, само след като 

декларира своята дейност пред директора.  

(2) Педагогическият специалист не може да използва служебното си 

положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци 

по принуда.  



(3) Педагогическите специалисти и служителите трябва да избягват всякакви 

ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв 

конфликт те са длъжни да информират веднага директора.  

(4) Педагогическите специалисти и служителите не трябва да допускат 

възможност техен колега да ги постави в реален или предполагаем конфликт на 

интереси и при възникване на подобна ситуация са длъжни да запазят спокойствие, да 

не влизат в саморазправа и да информират незабавно директора.  

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси само  с нареждане на 

директора, педагогическите специалисти и служителите, могат да се оттеглят от 

служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.  

РАЗДЕЛ X.  

  

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА  

  

Чл.73.За спазване и прилагане на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали 

ситуации, касаещи взаимоотношенията в училищната общност се създава Комисия по 

етика.  

(1)  Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.  

 

Чл.74.Комисията по етика има следните функции:  

1.Разглежда писмени и устни сигнали, свързани със спазването на този кодекс.  

2.  Прави тълкувания на Етичния кодекс.  

(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава 

на заседание на Педагогическия съвет.  

Чл.75.Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе 

сигнал в Комисията по етика.  

Чл.76.Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с 

мотивирано становище най-късно в едноседмичен срок. При установено неспазване на  

Кодекса, Комисията изготвя препоръки и предлага на директора своите решения. 

Чл.77.Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си 

пред Педагогическия съвет на училището. 

 

РАЗДЕЛ XI.  

  

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ   

  

Чл 78. (1) На основание чл. 265 от ЗПУО, с цел създаване на условия за активни 

и демократично функциониращи общности, в гимназията се създава Обществен съвет, 

който подпомага развитието на училището, осъществява граждански контрол на 

управлението му и участва в създаването и приемането на етичния кодекс на 

училищната общност.   

(2) 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.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

  



1§ Правилата на поведение, сьдържаши се в настоящия кодекс, са неизменна 

част от взаимодействието между всички членове на училищната общност и елемент от 

ежедневната работа на ръководството, педагогическите специалисти и служителите.  

           2§. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на 

действията на педагогическите специалисти и служителите и защита от неоснователни 

обвинения.  

   3§. Спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и 

приети от всеки служител, допринася за изграждането и утвърждаването на добрия 

климат в колектива и за позитивния облик на гимназията.  

4§. Спазването на етичните правила на поведение от всеки ученик е гаранция 

за създаване на атмосфера на доверие и сигурност и създаване на ползотворни 

работни отношения между учителите и учениците като участници в 

образователно-възпитателния процес.  

5§. Спазването на професионалната етика от страна на учителите е 

предпоставка за утвърждаване на общочовешките ценности на уважение и 

зачитане на личността на учениците.  

6§. Правенето на снимки и качването им в социалните мрежи, без съгласието 

или без знанието на който и да било член на училищната общност, както и 

злонамерените коментари, е нарушаване на правата и незачитане на личното 

достойнство на засегнатото лице и се приема за неспазване на етиката на 

взаимоотношенията в гимназията.  

Забележка: Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на 

непрекъснато развитие и обогатяване. 

Всеки служител  от педагогическия и непедогическия персонал е задължен  да 

попълни Декларация, че е запознат и ще спазва настоящия Кодекс. 

 

  

 


