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РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1.  Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите 

във IIОУ „Константин Фотинов” – град Лом  и има за цел да повиши общественото 

доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на 

училището. 

 Чл. 2.  /1/ Дейността на всички работещи в училището се осъществява при спазване 

принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа 

неутралност, отговорност и отчетност. 

/2/ Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на 

законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на 

държавна политика в сферата на образованието  

/3/ Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват 

действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и 

укрепване на доверието в ОУ „Константин Фотинов” – град Лом   

/4/ Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, 

като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и 

техните семейства. 

/5/ Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на ОУ „Константин 

Фотинов” – град Лом  . 

/6/ При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, 

възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността 

и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 

 

 Чл. 3. Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за детското 

развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете. 

 Чл. 4. Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете. 

 Чл. 5. Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете. 

 Чл. 6. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното,  

емоционалното и физическото развитие на детето. 

Чл. 7. Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси от негов интерес. 

 Чл. 8. Да се работи винаги в най-добрия интерес на детето. 

 Чл. 9. Да се осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до 

адекватни грижи и образование. 

 Чл. 10. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на детето или са 

опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие. 
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 Чл. 11. Да не се участва в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на 

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

или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 

 Чл. 12. Много добре да се познават и спазват законите и процедурите, защитаващи 

детето от насилие. Да се познават симптомите на насилие над дете –  физическо, 

сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. 

 Чл. 13. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за закрила 

на детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки. 

 Чл. 14. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, следва да му се 

окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на 

детето. 

 Чл. 15. Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват 

здравето и сигурността на детето, незабавно се информират органите по закрила на 

детето. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

 

 Чл. 16. Наша първостепенна отговорност е подпомагане на семейството при 

отглеждането и възпитанието на децата. 

 Чл. 17. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, 

език и убеждения. 

 Чл. 18. Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането и възпитанието на 

децата и на правото му да взема решения за своите деца. 

 Чл. 19. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето. 

Когато е възможно, родителите следва да се включват във вземането на такива 

решения. 

 Чл. 20. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина, по който 

се работи с детето. 

 Чл. 21. 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. 22. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично 

облагодетелстване. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които 

могат да навредят на ефективността на работата с детето. 

 Чл. 23. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на 

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

Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на 

детето е в риск. 

 Чл. 24. Ангажименти по разработването на правила за опазване на поверителността на 

информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и 

семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с 

разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа. 
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 Чл. 25. В случаите на конфликт между членовете на семейството да се работи 

открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да 

вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в 

конфликта. 

 

РАЗДЕЛ IV 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

 

 Чл. 26. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, 

сътрудничество и колегиалност. 

 Чл. 27. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието 

и закрилата на правата на детето. 

 Чл. 28. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, 

въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, и проява на 

нетърпимост към подобни действия. 

 

РАЗДЕЛ V 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО 

 

 Чл. 29. Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме 

услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и 

правоспособност. 

 Чл. 30. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да 

получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без 

насилие. 

 Чл. 31. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както 

и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат 

отношение към благополучието на децата и семейството. 

 Чл. 32. Да се оказва съдействие за повишаване на степента на разбиране на децата и 

техните нужди от обществото. 

 Чл. 33. Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване 

на чувствителността на обществото към нарушаването им. 

 Чл. 34. Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 

благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които 

го нарушават. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА, 

РУО И МОН 

 

 Чл. 35. (1) Служителите 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. 
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(2) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, 

своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 

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

изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой колега, 

притежаващ съответната компетентност. 

 

РАЗДЕЛ VII 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

 Чл.36. /1/ Служителите  спазват служебната йерархия и изпълняват добросъвестно 

всички законни заповеди на своите ръководители. Не се колебаят да питат, ако 

заповедите са неясни или по тяхно мнение незаконосъобразни.Имат право да знаят на 

какви правни основания се базират заповедите и нарежданията на директора. 

/2/ Служителите  не говорят неща, които уронват престижа на ръководителя, както и 

не го критикуват   публично.Форум за професионална критика е ПС. 

/3/ Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде 

тълкуван като официална позиция на ОУ „Константин Фотинов” – град Лом  . 

/4/ Служителите  не могат да изнасят поверителна за училището информация по 

времето, когато работят в училището и до 3 години след напускането му. Поверителна 

информация е: 

- лични данни / ЕГН, адрес, телефон,заболявания /за ученика, ръководството и 

служителите на училището/ 

- всяка информация обсъждана и изнесена на ПС като анализи и отчети, брой ученици 

и паралелки, отчетни и други доклади, стратегии и планове за привличане на ученици, 

анализи и стратегии на училището, бюджет на училището, проекти на планове, 

стратегии, наредби, професионални теми, дискутирани на ПС, обсъждано поведение на 

учители и ученици на ПС. 

/5/ В своята иновационна политика, учителите участват активно и следят за най-

високите стандарти за качество на образованието, които предлагат. Използват ИКТ. 

Демонстрират високо ниво на професионална компетентност.  

/6/ Служителите  имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при 

възникването им да се стремят към безболезнено разрешаване, като контролират 

емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните 

лица. 

 Чл.37.Служителите  изпълняват своите задължения законосъобразно, точно, 

добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата 

информация ,в точния срок, поставен от ръководителя. 

 Чл.38./1/ Служителите пазят доброто име на IIОсновно училище „Константин 

Фотинов“. Насърчават и другите хора да правят това, като дават личен пример с 

поведението си. Нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение 

професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия. 

Недопустимо е отправянето на обиди между учителите, както и дискриминационни 

прояви в отношенията помежду им. 

/2/ При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в рамките 
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на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни 

лица/ученици, родители,представители на институции. 

 Чл.39.Ръководството и служителите  не могат да ползват услугите на семействата, 

чиито деца учат в училището за получаване на лични облаги и предимства като: даване 

на платени частни уроци и консултации, за дейности, от които да извличат лична 

облага. 

 Чл.40. Всички служители подпомагат ръководството на училището, проявявайки 

висок професионализъм, безпристрастност и активност, както при разработването и 

провеждането на политиката на МОН, така и при осъществяването на неговите 

правомощия. 

 Чл.41.Всеки служител, станал свидетел на неетично поведение /обидно отношение/ 

към което и да е лице от страна на друг служител, спомага за прекратяването му и 

докладва на ръководството /независимо от положението в йерархията на извършителя/. 

 Чл.42. Учители трябва да дават коректна и истинна информация на родителя за 

напредъка в развитието на неговото дете. Изискванията към ученика и оценяването му 

учителят прави единствено в присъствието на родителя, а не публично на родителски 

срещи. 

Чл.43.  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.44. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на 

сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е 

известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на 

служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на 

информацията. 

 Чл.45. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна 

информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е 

упълномощен да го направи. 

 Чл.46. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които 

биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност 

или който и да е служител в системата. 

 Чл.47. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения 

с органите на държавната и местна власт. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

 Чл. 48. 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. 

(1) Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се 

обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира 

своята дейност пред директора. 
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(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на 

семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда. 

(3) 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 ръководителя си. 

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

реален или предполагаем конфликт на интереси. 

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

нарежданията на ръководителя му служителят може да се оттегли от служебните си 

задължения, които са причина за възникването на конфликта. 

 

РАЗДЕЛ IX 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

 

 Чл.49. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с 

приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика. 

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

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс 

от Педагогическия съвет. 

 Чл. 50. (1) Комисията по етика: 

* разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 

* дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

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

заседание на Педагогическия съвет. 

 Чл. 51. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал 

в Комисията по етика. 

 Чл. 52. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с 

мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им. 

(2) При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция. 

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция. 

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

Педагогическия съвет на училището. 

 

 

РАЗДЕЛ X 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID 

 

Чл.54. Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение 

осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го 

разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно. 

Чл. 55. Изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за 

колектива и за семействата. 
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Чл. 56. Превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките 

между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в 

обучението. 

Чл. 57. Синхрон между всички учители, активна подкрепа на ръководството на 

училището и (съ-)участие на родителите. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.58. Настоящият Етичен кодекс е разработен въз основа на общоприетите етични 

норми за поведение, вътрешните правила и процедури на учебното заведение и влиза в 

сила от датата на утвърждаването му. Етичен кодекс е отворен документ и може да 

бъде анексиран, изменян. Важи до приемането на нов такъв  

Чл.59. При първоначално постъпване на работа всеки един служител е длъжен да се 

запознае с разпоредбите на настоящия етичен кодекс. 

Чл.60. /1/ При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят 

дисциплинарна отговорност съгласно  Кодекса на труда. 

/2/ Контролът за спазване на нормите на настоящият Етичен кодекс се осъществява от 

Комисията по етика. 

 


