
ЕТИЧЕН КОДЕКС 
НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ КЪМ 
58.ОУ „Сергей Румянцев“ - София 

 
 
 Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично 
поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието 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 в училищната общност. 
 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБХВАТ НА КОДЕКСА 

 Чл.1 Този кодекс определя етичните правила  на работниците и служителите в 
58. ОУ „Сергей Румянцев” – гр. София съобразно Закона за предучилищното и 
училищно образованиеи се отнася до: 

• Отношенията между учители и ученици; 

• Учители и помощен персонал; 

• Учителите; 

• Работещите в училището и родителите; 

• Права и задължения на учителя, определени с ЗПУО и Етичен кодекс 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
ЦЕЛИ 
 Чл.2. Основната цел на настоящия етичен кодекс е да съдейства за 

осъществяването  и утвърждаването на етични норми в отношенията между учители, 
служители, родители и ученици. Подцели: 
• Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва 
да знаят и спазват в своята практика; 

•  Да насочи поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на 
етични дилеми, които срещат в своята практика; 
• Да очертае моралните отговорности на работещите с деца към детето, към 
семейството, помежду си и към обществото.   
 
 

РАЗДЕЛ III 
ЕТИЧНИ НОРМИ И ПРИНЦИПИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 Чл.3. Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от 
основните базови ценности и принципи : 

• Компетентност – служителите притежават знания, умения и квалификацията за 
изпълняваната длъжност; 

• Отговорност и изпълнителност – служителите имат развито чувство за дълг при 
изпълнение на трудовите задачи 

• Услужливост – служителите са отзивчиви към търсените административни 
услуги, информация или съдействие 

• Вежливост – служителите имат учтиво и любезно поведение 

• Честност – служителите коректно представят своята гледна точка; 

• Лоялност – служителите се отнасят почтено и уважително към училището; 

• Подходящ външен вид – служителите се стремят да изглеждат по начин, 



съответстващ на средата, в която работят; 

• Колегиалност – служителите изграждат взаимно приемливи взаимоотношения 
помежду си. 

• Конфиденциалност – служителите не разпространяват информация, получена 
при и по повод изпълнението на служебните им задължения 

 Чл.4.  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от 
основните ценности и принципи към детето: 

• Детството е изключително важен период от живота на човека. 

• Семейството е най- естествената среда за развитието на детето. 

• Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. 

• На всяко дете е гарантирано правото на : 

• свобода на изразяване на мнение; 

• свобода на мисълта, съвестта и религия; 

• формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно; 

•  

РАЗДЕЛ IV 

ПОВЕДЕНИЕ И ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ В  ОБЩЕВСТВОТО 
 Чл.5. Да работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да 

получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без 
насилие. 
 Чл.6. Да работи за подобряване на сътрудничеството между организациите , 
които имат отношение към благополучието на децата и семейството. 
 Чл.7. Да съдейства за повишаване степента на разбиране на децата и техните 
нужди от обществото. 
 Чл.8. Да работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване 
чувствителността на обществото към нарушаването им. 
 Чл.9. Да работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат 
благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които го 
нарушават. 
 Чл.10.  При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си 

живот служителите следват поведение, което не уронва престижа на 58. ОУ „Сергей 
Румянцев”.   
• Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с 
добрите нрави.   
• Служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а 
при възникването им полагат усилия да ги преустановят, запазвайки спокойствие и 
контрол над поведението си.   
 Чл.11. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, 

с които се сблъсква в процеса на работата. 
 Чл.12. Служителят противодейства на корупционни прояви и на други 

неправомерни действия в училището.  Служителят не допуска да бъде поставен във 
финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, 
както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които 
могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите 
решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси. 
 Чл.13. 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.14. 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.15. 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. 
 

РАЗДЕЛ V 

ОТНОШЕНИ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ КОЛЕГИТЕ 
 Чл.16. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, 

сътрудничество и коректност. 
 Чл.17. Обмен на информация и ресурси, които имат отношение към 

благополучието на 58. ОУ „Сергей Румянцев” и правата на детето. 
 Чл.18. Утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет чрез лично 

поведение и чувство за отговорност 

 Чл.19. Недопускане на действия, които биха уронили престижа на професията 

и нетърпимост към подобни действия. 
 Чл.20. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от 

самите тях, те търсят съдействието на Етичната комисия или непосредствения 
ръководител . 
 

РАЗДЕЛ VI 
ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 
 Чл.21. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на 

детето. 
 Чл.22. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за 

извеждането му от рисковата ситуация. 
 Чл.23. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете. 
 Чл.24. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете. 
 Чл.25. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира 

социалното, емоционалното и физическото развитие на детето. 
 Чл.26. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по 

всички въпроси от негов интерес. 
 Чл.27. Да работим в най-добрия интерес на детето. 
 Чл.28. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп 
до адекватни грижи и образование. 
 Чл.29. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето 
или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие. 
 Чл.30. Да не участваме 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.31. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на 

детето и да следим дали са предприети необходимите мерки. 
 Чл.32. Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните 

семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка и по повод 
на изпълнение на моралните си и служебните си ангажименти 

 
 

РАЗДЕЛ VII 
ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИТЕЛИТЕ , СЪУЧЕНИЦИТЕ СИ И ДРУГИТЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ; ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Права и задължения на учениците: 
 Чл. 33.  Личната отговорност на ученика означава: 

• Да се учи колкото може по – добре; 

• Да посещава часовете; 

• Да бъдат подготвени за час; 

• Да участват активно в клас; 



• Да изпълняват поставените им задачи; 

• Да работят за изпълнението на задължения си според изискванията  на 
Правилника за дейността на училището; 

• Да се отнася с уважение към собствеността на училището; 

• Да участват в училищните и извънучилищните дейности; 

• Да представят ценностите на училището в и извън него; 

• Да спазва правилника за поведение в училище; 
 Чл.34. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано 

достойнството му. 
 Чл.35.Право на ученика е да участва в ученически общности и групи по 

интереси. 
 Чл.36. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се 

гарантира от благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва 
да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си. 
 

Взаимоотношения между учениците: 
Чл.37.Да се отнася с уважение към съучениците си; 

• Да не подлага на физическа грубост или малтретира други ученици 
• Да не използва обидни думи към съучениците си 
• Да уважава различните мнения; 
• Да не решава конфликтите с агресия 
 Чл.38.Да помагат на другите в училищните дейности; 
 Чл.39.Да съдейства на съучениците си да спазват Правилника за вътрешния 

ред в училище и да опазват учебно материалната база. 
 
Отношение на учениците към учителите и другите педагогически специалисти 
 Чл.40.Да се отнася с уважение.; 

• Да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и 
педагогическия специалист 

• Да не създава пречка на учителя и педагогическия специалист при и по повод 
изпълнение на служебните му задължения 

 Чл.41.Да споделят личните си грижи с родители, учители или администрацията; 
 Чл.42.Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси; 
 

РААЗДЕЛ VIII 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 

 Те са определени с чл. 219 , чл.1 и 2 от ЗПУО. 
 Чл.43.Учителят има право да: 

• членува в професионални организации и да взема участие в работата на 
регионалните и националните им органи; 

• дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до 
административните органи в системата на народната просвета; 

•  получава информация за възможностите за повишаване на 
професионалната си квалификация от директора на училището, от регионалния 
инспекторат по образованието и от Министерството на образованието и науката; 

• избира учебници и учебни помагала след оценка за тяхното практическо прилагане за 
съответния учебен предмет от съответната образователна степен или етап 

• да бъде поощряван и награждаван. 
 Чл.44. Учителят има право на работна среда, позволяваща пълна изява на 
способностите му и свободна от всякакви форми на насилие и дискриминация. 
  Чл.45.Учителят има право на подкрепа от всички институции. 
  Чл.46.Учителят е длъжен да: 

• изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове 
в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика; 

• изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба 



на министъра на образованието и науката; 
• изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните 

органи на регионалното управление по образованието и на Министерството на 
образованието и науката; 

• опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-
възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището. 

• повишава професионалната си квалификация. 
  Чл.47.Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното 
им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях. 
 Чл.48.  Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да 
изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи. 
 Чл.49. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може 
да бъде тълкуван като официална позиция на 58. ОУ „Сергей Румянцев“. 

  Чл.50. Служителя представя пред своя ръководител открито и честно 
проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа. 
 
РАЗДЕЛ IX 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 
 Чл.51. Родителите помагат според възможностите си за да се утвърди трайно 
авторитетът на училището и осигуряват редовното присъствие н ученика в 
задължителното училищно образование 
 Чл.52. Родителя / настойника има задължение да: 
• Да подпомагат и стимулират учениците да работят максимално добре; 
• Да се отнасят с уважение към професионалната работа на преподавателския 
състав и администрацията;; 
 Чл.53. Родителите трябва да дават пример за разбирателство и добри 
отношения 

 Чл.54. Родителя / настойника възпитава детето чрез личния си пример в духа 
на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие 

  Чл.55. Родителя / настойника трябва да се стреми да решава конфликтите 
между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност 

 
РАЗДЕЛ X 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 
 Чл.56.Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, 
език и убеждения. 
 Чл.57.Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на 
децата и правото му да взема решения за своите деца. 
 Чл.58.Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето 
и за начина, по който се работи с детето. 
 Чл.59.Не позволява и не участваме в изследвания, които по някакъв начин 
могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на 
детето. 
 Чл.60.Да не използва нашите отношения със семейството за лично 
облагодетелстване.. 
 Чл.61. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на 
семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. 
 Чл.62. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само 
с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа. 
 Чл.63. 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 страна в 
конфликта. 
 

РАЗДЕЛ ХІV 



КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
 Чл.64. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с 

приложението му казуси към 58. ОУ „Сергей Румянцев“– гр. София се създава 
Комисия по етика. 
Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години. 
Те трябва да имат най-малко една  година трудов стаж в училището.   
Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от 
Педагогическия съвет 

 Чл.65. Комисията по етика разглежда сигнали, жалби, свързани със спазването 
на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.  Комисията по 
етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на 
Педагогическия съвет. 
 Чл.66. Всеки  заинтересован има право да внесе жалба в Комисията по етика. 
 Чл.67. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и сигнали и се 

произнася с мотивирано становище най-късно в едномесечен срок от постъпването 
им. 
 Чл.68. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си 
пред Педагогическия съвет на 58. ОУ „ Сергей Румянцев”. 
 Чл.69. Комисията по етика в 58.ОУ е постоянно действаща. 
Комисията по етика се състои от трима  души както следва: 
1. представители на начален етап 
2. представители от прогимназиален етап 
 

РАЗДЕЛ ХV   
ЦЕЛИ  НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ 

 Да защитава правото на учителите , служителите и работниците /членове/ на 58. 
ОУ „Сергей Румянцев” да бъдат всестранно и точно информирани;  да допринася за 
издигането на авторитета на 58. ОУ „Сергей Румянцев”;  да подпомага българския 
учител за прилагане на етичните правила и норми. 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
За наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на 
последващи мерки при прилагане на етичния кодекс 
 
  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 вътрешно училищните 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 във 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 нарушения да се извършват 
по две направления: 
• вътрешно докладване – от педагогическия и не педагогическия 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.Комисията е в състав от представители на: 

• ръководството: Мария Елмазова – зам.-директор по УД; 
• педагогическия персонал: Нина Цветкова. – учител; 
•                                              Станислава Мезерлиева - учител. 
                                               Димитринка Зафирова- психолог. 
   7.Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, 
за което се води протокол. 
   8.Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали. 
   9.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено 

мнозинство 50% + 1. 
  10.Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия 

сигнал в седем дневен срок от постъпването му. 
  11.При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва 

проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението. 
 12.При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва 

последващо такова в седемдневен срок след първото. 
 13.При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети 
дисциплинарни мерки по Кодекса на труда. 
  14.За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват 
председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала. 
  15.При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и 
работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила. 
 
 
РАЗДЕЛ VI 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част 
от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за 
поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от 
неоснователни обвинения. 
Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от 
всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния 
образ на училището. 
 
      Запознавено с Етичният кодекс е извършено на Общо събрание  - 14.09.2022 г. 


