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Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на 

работещите в СУ „Христо Ботев“ с. Ветрино и регламентира етичните 

правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните 

им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява 

общи норми на поведение. 

 
Част първа 

Моралният кодекс за работата с деца има за цел: 

1. Да представи основните ценности и принципи, които учителите 

и служителите трябва да знаят и спазват в своята практика; 

2. Да утвърдят волята и стремежа им за етичност в практическата 

им дейност; 

3. Да насочи поведението им и да ги подпомогне в решаването на 

етични дилеми, които срещат в своята практика; 

4. Да очертае моралните им отговорности към детето, към 

семейството, помежду им и към обществото. 

 
Раздел І 

Основни положения 

 

Учителите и служителите изпълняват своите функции, като се 

ръководят от основните ценности и принципи: 

Чл.1.  Детството е изключително важен период от живота на 

човека. 

Чл.2. Семейството е най-естесвената среда за развитието на 

детето. 

Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

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

• Свобода за изразяване на мнение; 

• Свобода на мисълта, съвестта и религията; 

• Формиране на собствени възгледи и право да ги изразява 

свободно. 

Чл. 5. Всяко дете и 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 и ученик има право на закрила за нормалното 

му физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 
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Чл. 7. Всяко дете и всеки ученик заслужава да бъде подпомогнат 

да развие пълния си потенциал. 

Чл. 8. Във всички случаи да се защитят по най-добър начин 

интересите на детето и ученика. 

Чл. 9. Всяко дете или ученик, попаднал в риск, има   нужда от 

специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация. 

Чл. 10. Децата и учениците с изявени дарби се ползват от мерките 

за специална закрила. 

Чл. 11. Учителите и служителите трябва да притежават 

определени личностни, морални и социални качества. 

 

Раздел ІІ 

Морални отговорности към детето 

Чл.12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за 

детското развитие и познаването на индивидуалните особености на 

всяко дете. 

Чл.13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете и 

ученик. 

Чл.14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко 

дете и ученик. 

Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която 

стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на 

децата и учениците. 

Чл.16. Да подкрепяме правото на детето и на учениците за 

свободно изразяване на мнение по всички въпроси от техен интерес. 

Чл.17. Да работим винаги в интерес на детето и ученика. 

Чл.18. Да осигуряваме на децата и учениците с увреждания равни 

възможности за достъп до адекватни грижи и образование. 

Чл.19. Да не участваме в практики, които не зачитат 

достойнството на детето и ученика, или са опасни и вредни за 

физическото и емоционалното му здраве и развитие. 

Чл.20. Да не участваме в дейности, които дискриминират по 

някакъв начин децата и учениците на основата на раса, етнически 

произход, религия, пол, националност, език, способности, или на 

базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. 

Чл.21. Да познаваме симптомите на насилие над децата и 

учениците – физическо, сексуално, вербално или емоционално 
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малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и 

процедурите, защитаващи детето от насилие. 

Чл.22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за 

закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите 

мерки. 

Чл.23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на 

дете или ученик, да му окажем пълно съдействие за предприемане на 

подходящи действия за закрила на детето. 

Чл.24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които 

заплашват здравето и сигурността на дете или ученик, ние имаме 

моралната отговорност да информираме органите по закрила на 

детето. 
Раздел ІІІ 

Морални отговорности към семейството 

Чл.25 Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем 

семейството при отглеждането и възпитанието на децата и учениците. 

Чл.26 Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата 

култура, обичаи, език и убеждения. 

Чл.27 Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане 

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

Чл.28 Да информираме семейството за всички решения, 

отнасящи се до детето /ученика/, и когато е подходящо, да го 

включваме във вземането на такива решения. 

Чл.29 Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано 

за начина, по който работим с децата и учениците. 

Чл.30. Да информираме родителите за изследователските 

проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме 

възможност да упражняват правото си да откажат участието на децата 

си. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по 

някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, 

развитието или благополучието на децата и учениците. 

Чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за 

лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на 

семейството, които могат да навредят на ефективността на работата 

ни с децата /учениците/. 

Чл.32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да 

зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на 
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случаите на мартретиране и лоша грижа и когато имаме основания да 

считаме, че благополучието на детето /ученика/ е в риск. 
Раздел ІV 

Моралните отговорности към обществото 

Чл.33. Да предоставяме качествени образователни програми и 

услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме 

компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност. 

Чл.34. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в 

която детето /ученика/ да получава адекватни грижи, храна, подслон, 

възпитание и да живее без насилие. 

Чл.35. Да работим за подобряване на сътрудничеството между 

организациите както и за интердисциплинарното взаимодейаствие 

между професиите, които имат отношение към благополучието на 

децата и семейството. 

Чл.36. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на 

децата и учениците и техните нужди – от обществото. 

Чл.37. Да работим за популяризиране правата на децата, както и 

за повишавне чувствителността на обществото към нарушаването им. 

Задължавам се: 

1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете. 

2. Да работя в най-добрия интерес на детето. 

3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически 

наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на 

детето. 

4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и 

възпитание на децата. 

5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в 

изпълнение на етичните правила /кодекс/. 

6. Да поддържам висок стандарт на професионално 

поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си. 

7. Да служа като застъпник на детето и семейството в 

общността и общесвото. 

8. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс. 
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Част втора 

Раздел І 

Общи положения 

Чл.38. Този кодекс споделя правилата за поведение на 

работещите в СУ „Христо Ботев“, така че да повиши общественото 

доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне 

престижа на училището. 

Чл.39. (1) Дейността на учителите и служителите се осъществява 

при спазване принципите на законност, лоялност, честност, 

безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и 

отчетност. 

(2) Служителите /учителите/ изпълняват служебните си 

задължения при строго спазване на законодателството в Република 

България и нормативните актове. 

(3) Извършват дейността си компетентно, обективно и 

добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата 

си в интерес на учениците, родителите и училището. 

(4) Следват поведение, което не накърнява престижа на СУ 

„Христо Ботев“ не само при изпълнение на служебните си 

задължения, но и в своя обществен живот. 

(5) При изпълнение на служебните си задължения се отнасят с 

уважение към всеки, като не допускат каквито и да е прояви на 

дискриминация. 

(6) Длъжни са да защитават добросъвестно интересите на СУ 

„Христо Ботев“, както и да популяризират неговата политика, 

стратегия, мисия, цели, дейности и постижения. 

 

Раздел ІІ 

Взаимоотношения с родители, общественост и други 

организации и институции 

Чл.40. (1) Работещите в СУ „Христо Ботев“ изпълняват 

задълженията си безпристрастно и непредубедено. 

(2) Длъжни са да опазват данните и личната информация на 

учениците и техните семейства, станали им известни при или по 

повод изпълнение на служебните задължения. 

Чл.41. (1) Работещите в СУ „Христо Ботев“ извършват своите 

задължения и отговорности законосъобразно, своевременно, точно, 

добросъвестно и безпристрастно. 
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(2) Работещите в СУ „Христо Ботев“ отговарят на поставените от 

родители или други лица въпроси съобразно отговорностите които 

имат, като при необходимост ги пренасочват към друг служител, 

притежаващ съответната компетенсност. 

(3) Работещите в СУ „Христо Ботев“ проявяват добронамереност 

в отношенията си с ученици, родители, външни лица и помежду си. 

Усмивката е задължителен елемент от визията им. 
Раздел ІІІ 

Професионално поведение 

Чл 42. (1) Работещите в СУ „Христо Ботев“ подпомагат 

училищното ръководство с висок професионализъм, 

безпристрастност и активност при разработването и провеждането на 

училищната политика, както и при изпълнението на взетите решения 

и осъществяването на училищната дейност. 

(2) Работещите в СУ „Христо Ботев“ изпълняват задълженията си 

честно и безпристрастно, като не допускат личните политически и 

други пристрастия да им влияят. 

Чл 43. (1) Работещите в СУ „Христо Ботев“ са длъжни да спазват 

служебната йерархия и стриктно да изпълняват актовете и заповедите 

от по-високо ниво. 

(2) Работещите в СУ „Христо Ботев“ не са длъжни да изпълнят 

неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя 

съдържа очевидно правонарушение. 

Чл 44. (1) Работещите в СУ „Христо Ботев“ противодействат на 

корупционни прояви и на други неправомерни действия в училището. 

(2) Работещите в СУ „Христо Ботев“ не допускат да бъдат 

поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от 

външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, 

услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на 

изпълнението на служебните им задължения. 

Чл.45. Работещите в СУ „Христо Ботев“ не трябва да изразяват 

лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална 

позиция на СУ „Христо Ботев“. 

Чл 46. При изпълнение на служебните си задължения работещите 

в СУ „Христо Ботев“ опазват повереното им имущество с грижата на 

добър стопанин и не допускат да информират непосредствения си 
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ръководител за загубата или повреждането на повереното им 

имущество. 

Чл 47. Документите и данните в СУ „Христо Ботев“ могат да се 

използват само за изпълнение на служебните задължения при 

спазване на правилата за защита на информацията. 

Чл 48.  Работещите в СУ „Христо Ботев“ са длъжни да изпълняват 

установеното работно време за изпълнение на възложените им 

задължения. 

Раздел ІV 

Конфликт на интереси 

Чл 49 (1) Работещите в СУ „Христо Ботев“ не могат да използват 

служебното си положение за осъществяване на свои лични или на 

семейството си интереси. 

(2) Работещите в СУ „Христо Ботев“ не участват в каквито и 

да е отношения, които са несъвместими и противоречат на 

законоустановени норми, на Закона за училищното и 

предучилищното образование и всички нормативни документи 

свързани с образованието и училището. 

(3)  Учителите подписват декларация в началото на всяка 

учебна година, че не предоставят образователни услуги на ученици на 

които преподават.  

Раздел V 

Взаимоотношения с колегите 

 

Чл 50.(1) В отношенията помежду си работещите в СУ „Христо 

Ботев“ проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, 

което накърнява достойнството и правата на отделната личност. 

(2) Уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото 

им на личен живот. 

Чл 51. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат 

разрешени от самите тях, те търсят съдействитето на непосредствения 

ръководител. 

Чл 52. Със своето лично поведение и чувство за отговорност 

работещите в СУ „Христо Ботев“ трябва да дават пример на 

учениците, а работещите на ръководни длъжности и по отношение на 

подчинените. 



10 
 

Чл 53. Личното поведение на всеки работещ в СУ „Христо Ботев“ 

допринася за изграждане и поддържане отношения на уважение, 

доверие, сътрудничество и колегиалност. 

Чл 54. Всеки учител или служител работи за утвърждаване на 

собствения и на колегите си авторитет, като се въздържа от действия, 

които биха уронили престижа на професията, и проявява нетърпимост 

към подобни действия. 

 

Раздел VІ 

Лично поведение 

 

Чл 55. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в 

обществения си живот работещите в СУ „Христо Ботев“ следват 

поведение, което не уронва престижа на училището. 

(2) Не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с 

добрите нрави и професионална етика, като избягва конфликтни 

ситуации. 

(3) При изпълнение на служебните си задължения учителите и 

служителите в училището спазват благоприличие в деловия вид, 

съответстващ на служебното им положение и на институцията. 

 

Раздел  VІІ 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 56. Ученикът се отнася любезно, възпитано и с уважение към 

всеки в училищната институция, зачитайки правата и достойнството 

на личността и не допуска каквито и да е прояви на дискриминация.  

Чл. 57. Ученикът спазва заложените в Правилника за дейността на 

училището права и задължения, в това число не използва мобилни 

телефони по време на час, не използва Интернет без позволение на 

учителя.  

Чл. 58. Ученикът следва поведение, което не накърнява престижа 

на учебното заведение, както по време на учебния процес, така и в 

свободното си извънучилищно време.  

(1) Не злослови, не разпространява доверена му информация, не 

създава конфликтни ситуации. 

 (2) Не използва електронни средства за комуникация, както и 

интернет – социални мрежи и електронна поща, за оклеветяване, 

заплашване, разпространение на лична информация. В това число 
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няма право да изпраща/публикува съобщения: за сплашване, с 

неприятно и грубо съдържание, файлове с неприятно съдържание – 

снимки и клипове; да краде самоличност като се представя за жертва 

в Интернет и/или да краде акаунт.  

(3) При създали се конфликтни ситуации търси незабавно 

съдействието на педагогическия екип, училищното ръководство и 

родители.  

Чл. 59. В училищната институция ученикът се явява в подходящ 

външен вид, като се стреми да изглежда по начин, съответстващ на 

средата. Съобразява се с образователния характер на институцията, 

която сам е избрал.  

Чл. 60. Ученикът е длъжен да опазва училищното имущество и да 

спазва изискванията за безопасност на институцията.  

 

Раздел VIІІ 

 

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

 Чл. 60. Общуването между участниците в образователния процес 

се основава на сътрудничество и ефективна комуникация. 

 Чл. 61. Всички участници в образователния процес са длъжни да 

се придържат към 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. 62. 

Недопустимо е отправянето на обиди между участниците в 

образователния процес, както и дискриминационни прояви и насилие 

в отношенията помежду им.  

Чл.63. Не се допуска злепоставяне, оклеветяване и заплашване 

между участниците в образователния процес чрез използване на 

електронни средства за комуникация, както и интернет – социални 

мрежи и електронна поща.  

Чл.64. Ученици и родители дължат уважение към педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал.  

 

Раздел ІХ 
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
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Чл 1. (1) Комисията по етика е помощно-консултативен орган към СУ 

„Христо Ботев“ и се състои от седем члена, от които: председател на 

синдикалната организация; заместник-директор; главен учител; 

педагогически съветник; един представител на учителите в начален 

етап; един представител на учителите от прогимназиален етап и един 

представител на учителите от гимназиален етап. 

(2) представителите на начален, прогимназиален и гимназиален етап 

се избират на заседание на педагогическия съвет. 

(3) председател на комисията е представителя на учителите от 

гимназиален етап. 

(4) поименния състав на комисията се утвърждава със заповед на 

директора. 

(5) Дейността на Комисията по етика се наблюдава от директора. Той 

осигурява техническата подкрепа на Комисията при изпълнението на 

нейните задължения.  

(6) С оглед на изпълнение на задълженията си Комисията заседава 

редовно, минимално веднъж на всеки два месеца. Заседанията на 

Комисията се свикват от Председателя по негова преценка, по искане 

на директора или по молба на повече от половината ѝ членове. 

Поканата за провеждане на заседание на Комисията се отправя най-

малко една седмица преди самото заседание. Дневния ред на 

заседанието се обявява с поканата. 

Чл 2. (1) Комисията по етика има кворум и може да взема решения, 

когато повече от половината от членовете ѝ присъстват на 

заседанието. 

(2)Комисията утвърждава решения с просто мнозинство от 

членовете, присъстващи на заседанието. 

Чл.3 (1) Протоколите от заседанията на Комисията трябва да 

съдържат : 

1. Място, дата и продължителност на заседанието; 

2. Имената на членовете, които са присъствали на заседанието 

(списък на присъстващите); 

3. Дневен ред; 

4. Установяване на кворум; 

5. Жалби и казуси, както и решенията, взети по тях; 

6. Резултат от гласуването. 

(2) Особените мнения трябва да бъдат изложени като приложение към 

протокола. 
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(3) Решенията на комисията по етика се оповестяват само след 

изрично решение на Комисията. Тяхното огласяване става по 

подходящ начин и се организира от Председателя на Комисията и от 

Директора. 

Чл. 4  Членовете на комисията по етика не трябва да правят публични 

изявления, които съдържат индикации относно бъдещите решения на 

органа. 

Чл. 5 Личната мотивация на членовете на Комисията и техните 

становища по време на дискусиите са конфиденциални. Същото се 

отнася и за всички документи относно лични отношения между 

страните, или други поверителни въпроси, например, въпросите, по 

които с оглед на обстоятелствата се препоръчва провеждане на 

конфиденциална дискусия. 

Чл. 6 Личните жалби се разглеждат на закрити заседания. Дискусиите 

по въпроси, свързани с формулирането на общи изисквания към 

работата на учителите и на служителите, могат да бъдат провеждани 

публично, ако Комисията вземе това решение с мнозинство. 

Чл. 7 Комисията по етика носи публична отговорност за действията 

си, особено за вземането на решения по жалби. Тя изготвя годишен 

отчет за работата си, който се отгласява сред служителите по 

подходящ начин. 

 

Други разпоредби 

 

Чл 65. Този кодекс има задължителен характер за всички 

участващи в образователния процес: учители, служители, ученици и 

родители в СУ „Христо Ботев“, които следва да го спазват. 

Чл 66. При нарушаване на правилата и нормите на поведение, 

установени в този кодекс, учителите и служителите носят 

дисциплинарна отговорност в съответствие с  Кодекса на труда. 

Чл 67. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият 

ръководител е длъжен да запознае учителя и служителя с 

разпоредбите на този Кодекс. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА 

НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ 

МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 
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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: 

- 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 в и извън училището;  

- прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение 

на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.  

2. Наблюдението и докладването на посочените в т. 1 

нарушения 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. Схема на институциите и лицата, ангажирани при проверка 

на жалби, свързани с въпроси по етичния кодекс: 

 

 

Директор Етична 

комисия на 

училището 

РУО МОН Омбудсман 
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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 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 вземане на дисциплинарни мерки по 

Кодекса на труда.  

13. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват 

председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.  

14. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на 

непрекъснато развитие и обогатяване. 
 


