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УТВЪРЖДАВАМ  

                                                                                            ДИРЕКТОР 

                                                                                                    ДАНИЕЛА ШОШОВА 

 

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ  

за учебната 2022/2023 г.,  

утвърден със Заповед 788 / 12. 09.2022 г. на директора на училището 

 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, определена със заповед № 673/01.07.2022 г. на директора 

на училището: 

 

Председател: Камелия Бисолнакова, на длъжност учител ПП – Графичен дизайн 

  и Членове:  

 Станка Дечева – на длъжност старши учител История и цивилизация 

 Ралица Ранчова – на длъжност старши учител Физика и астрономия 

 Елица Кръстева – на длъжност педагогически съветник 

 

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

общност и да съблюдава нормите на Кодекса на работещите с деца. 

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 

учебно-възпитателния 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 
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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 и устни сигнали. 

 Комисията НЕ разглежда сигнали на личностна основа, които не свързани с 

преките професионални задължения и работния процес. 

 Комисията НЕ разглежда сигнали, свързани с трети (външни) лица. 

 Комисията НЕ е страна в спора.  

 Заседанията на комисията се протоколират.  

 Решенията се вземат с явно гласуване. 

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията. 

 Председателят свиква първо заседание за разглеждане на сигнал, в седемдневен 

срок от постъпването на сигнала. 

 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. 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

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

веднъж годишно. 



 

3 
 

Отговорник: Председател: Камелия Бисолнакова  

 Срок: юни 2023 г. 

 

 

2. Заседанията на комисията се провеждат при необходимост. 

Отговорник: Председател: Камелия Бисолнакова  

 Срок: текущ 

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

план и изготвяне на отчет/. 

Отговорник: Председател: Камелия Бисолнакова  

Срок: септември 2022; юни 2023 г. 

 

4. Работните срещи на заседанието се протоколират. Изготвените протоколи 

и препоръки се свеждат до знанието на заинтересованите лица.  

Отговорник: Протоколчик: Ралица Ранчова  

Срок: текущ 

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

в дневник. 

Отговорници: Камелия Бисолнакова,  

Станка Дечева, Ралица Ранчова, Елица Кръстева 

Срок: текущ 

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

Отговорници: Камелия Бисолнакова,  

Станка Дечева, Ралица Ранчова, Елица Кръстева 

Срок: текущ 

 

7. Изготвяне на препоръки с общо решение.  

Отговорници: Камелия Бисолнакова,  

Станка Дечева, Ралица Ранчова, Елица Кръстева 

Срок: текущ 
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ПРОЦЕДУРА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА 

за учебната 2022/2023 г.,  

 

 

1. Подаване на писмена жалба. 

2. Свикване задедание на комисията по етиака и разглеждане на жалбата в седемдневен 

срок. Комисията кани двете засегнати страни, за да бъдат изслушани. 

3. При невъзможност случая да се изясни на едно заседание се свиква второ в 

седемдневен  срок, след първото. 

4. Комисията изготвя препоръки и дава аргументирано становище, за които 

информира и двете страни в седемдневен срок. 

5. Ако няма възраженията към аргументираното становище на Комисията от двете 

страни, комисията изготвя предложение до ръководството на гимназията. 

6. Комисията по етика предава аргументираното си становище на ръководството на 

Гимназията за предприемане на съответни действия. 

 

 

 

Забележка: Разглеждане на подадени жалби се извършва при пълен състав на 

комисията 


