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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Етичният кодекс на ПТГ „Иван Райнов” е разработен от Директора на училището, 

комисия от педагогически специалисти и представители на обществения съвет към 

училището, в съответствие с изискванията на чл. 269, ал. 1, т. 11 от ЗПУО. 

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с 

деца в образователно-възпитателния процес и има за цел: 

1. Да представи основните ценности  и принципи  които работещите с деца 

трябва да знаят и спазват в своята практика;  

2. Да утвърди волята и стремежа както на работещите с деца за етичност в 

практическата им дейност, така и волята на всички членове на училищната общност да 

се отнасят с уважение по между си и да си помагат за постигането на една обща цел – 

по-добро образование; 

3. Да насочат поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването 

на етични дилеми, които срещат в своята практика;  

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА 

Конвенция на ООН за правата на детето; 

Европейска харта за прaвата на човека; 

Конституция на РБ; 

Закон за защита правата на детето; 

Закон за защита правата на човека; 

Закон за училищно и предучилищно образование; 

Стандарт за приобщаващо образование; 

Кодекс на труда. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

лите в ПРОФЕСИОНАЛАНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН РАЙНОВ“ – ЯМБОЛ и има за 

цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да 

издигне престижа на институцията, в която работят. 

Чл. 2. (1) Дейността на всички работещи в ПТГ се осъществява при спазване 

принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неут-

ралност, отговорност и отчетност. 
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(2) Служителят на ПТГ изпълнява служебните си задължения при строго спазва-

не на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на 

държавната политика в образованието, основаваща се на принципите на правовата 

държава. 

(3) Служителят на ПТГ в зависимост от функциите, които изпълнява, осъщест-

вява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и ук-

репване на доверието в държавните институции. 

(4) Служителят на ПТГ извършва дейността си компетентно, обективно и добро-

съвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на учени-

ците и обществото. 

(5) Служителят на ПТГ следва поведение с което не накърнява престижа на про-

фесията си, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя общест-

вен и личен живот. 

(6) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ПТГ се отнася 

любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на 

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

Чл. 3 Спазването на етичния кодекс е задължително за всички членове на учи-

лищната общност и се следи от комисия по етика в ПТГ, която разглежда всички случаи 

на нарушения. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ 

Чл. 4. (1) Служителят на ПТГ изпълнява задълженията си безпристрастно и неп-

редубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и ли-

ца. В дейността си строго се придържа към нормите, установени в Етичния кодекс за 

работа с деца. 

(2) Служителят на ПТГ е длъжен да опазва данните и личната информация на 

учениците и родителите, станали му известни при или по повод на изпълнението на 

служебните му задължения, при спазване изискванията на Закона за защита на лични-

те данни. 

Чл. 5. Служителят на ПТГ е длъжен:  

1) Да основава практиката си на съвременните знания за детското развитие и 

познаването на индивидуалните особености на всеки ученик. 

2) Да разбира и уважава уникалността на всеки ученик. 

3) Да се съобразява със специфичните особености на всеки ученик. 
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4) Да създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на учениците. 

5) Да подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси от негов интерес. 

6) Да работи в интерес на ученика. 

7) Да осигурява на учениците с увреждания равни възможности за достъп до 

адекватни грижи и образование. 

8) Да не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са 

опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие. 

9) Да не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците 

на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способнос-

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

10) Да познава симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербал-

но, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познава и спазва законите и про-

цедурите, защитаващи детето от насилие. 

11) При съмнение за малтретиране да уведомява органите за закрила на детето 

и да следи дали са предприети необходимите мерки. 

12) Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окаже 

пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. 

13) Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здраве-

то и сигурността на ученик, има моралната и законова отговорност да информира ор-

ганите по закрила на детето. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

 ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Служителят на ПТГ подпомага органите на държавна власт с висок 

професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането 

на държавната политика в образованието, както и при изпълнението на взетите реше-

ния и осъществяването на неговите правомощия. 

(2) Служителят на ПТГ изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, ка-

то не допуска лични политически пристрастия да му влияят. 

(3) Когато прави предложения пред органите на държавна власт, служителят на 

ПТГ предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение. 

Чл. 7. (1) Служителят на ПТГ е длъжен да спазва служебната йерархия и стрикт-

но да изпълнява актовете и заповедите на горе стоящите органи и служители от адми-

нистрацията. 
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(2) Служителят на ПТГ не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена 

по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. 

(3) Служителят на ПТГ може да поиска писмено потвърждаване на служебния 

акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правона-

рушение. 

(4) Служителят на ПТГ не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга негови-

те права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограни-

чения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен вклю-

чително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил 

нареждането. 

Чл. 8. Служителят на ПТГ поставя пред своя ръководител открито и честно проб-

лемите, с които се сблъсква в процеса на работата. 

Чл. 9. (1) Служителят на ПТГ противодейства на корупционни прояви и на други 

неправомерни действия в училище. 

(2) Служителят на ПТГ 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 изпълне-

нието на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професио-

налния му подход по определени въпроси. 

(3) Служителят на ПТГ не може да приема подаръци или облаги, които могат да 

бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му 

задължения. 

Чл. 10. Служителят на ПТГ не трябва да изразява лични мнения по начин, който 

може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която работи. 

Чл. 11.( 1) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ПТГ 

опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използва-

нето му за лични цели. Служителят на ПТГ е длъжен своевременно да информира не-

посредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му иму-

щество. 

(2) Документите и данните в училището могат да се използват от служителя на 

ПТГ само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за 

защита на информацията. 

Чл. 12. Служителят на ПТГ е длъжен да спазва установеното работно време за 

изпълнение на възложените му задължения. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 13. (1) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да дове-

де до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служи-

телят на ПТГ следва своевременно да уведоми своя ръководител. 

(2) Служител на ПТГ, на когото станат известни факти и обстоятелства за въз-

никнал конфликт на интереси, предприема необходимите мерки за изясняване на въп-

роса. 

(3) Когато служителят на ПТГ се съмнява дали дадена дейност е съвместима със 

служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител. 

Чл. 14. (1) Служителят на ПТГ не може да използва служебното си положение за 

осъществяване на свои лични или на семейството си интереси. 

(2) Служителят на ПТГ не участва в сделки, които са несъвместими с неговата 

длъжност, функции и задължения. 

(3) Служителите на ПТГ, които прекратяват трудовото си правоотношение с 

училището, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна 

във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ 

Чл. 15. (1) В отношенията с колегите си служителят на ПТГ проявява уважение и 

коректност,  като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на 

отделната личност. 

(2) Служителят на ПТГ уважава мнението на колегите си и се съобразява с пра-

вото им на личен живот. 

Чл. 16. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от 

самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител. 

Чл. 17. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят на ПТГ 

трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности 

– и по отношение на подчинените си. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Чл. 18. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения 

си живот служителят на ПТГ следва поведение, което не уронва престижа на институ-

цията в която работи. 
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(2) Служителят на ПТГ не допуска на работното си място и в публичното прост-

ранство поведение, несъвместимо с добрите нрави и не използва служебното си поло-

жение с цел лични облаги. 

(3) Служителят на ПТГ се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситу-

ации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и конт-

ролира поведението си. 

(4) Служителят спазва благоприличие в облеклото си, съответстващо на слу-

жебното му положение и на институцията. 

Чл. 19 Служителят на ПТГ не може да участва в прояви, с които би могъл да на-

кърни престижа на училището. 

Чл. 20. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите 

с които се сблъсква в процеса на работа. 

Чл. 21.(1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неп-

равомерни действия в училището. 

(2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в 

друга обвързаност от външни лица или организации, които могат да повлияят на из-

пълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат про-

фесионалния му подход по определени въпроси. 

Чл. 22. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателст-

вото като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава 

доходи от такива дейности. 

Чл. 23. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този 

кодекс, служителят на ПТГ носи отговорност, съгласно ПВТР. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

 МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ  
 

Чл. 24. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят 

помежду си с уважение.  

Чл. 25. Личната отговорност на ученика означава:  

(1) Да проявява самоуважение и уважение към другите и да поема отговорност 

за собственото си поведение.  

(2) Да познава и спазва приетите правила и реда в училище.  

(3) Да не пречи на останалите при упражняване на своите права и задължения.  

(4) Да не използва груб език, обидни думи и злепоставяне на съученици, учите-

ли, служители и  родители.  
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(5) Да не допуска насилие и тормоз в общуването си с околните.  

(6) Да се стреми към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо различните 

хора.  

(7) Да приема за първостепенно свое задължение в училище обучението, а не 

забавлението.  

(8) Да не провокира конфликти с останалите и да се стреми да ги предотвратява, 

съобразно възможностите си и разписаните правила в училище.  

(9) Да се стреми към постижения, без да се отнася пренебрежително или 

подигравателно към постиженията на другите.  

(10) Да проявява внимателно и грижовно отношение към по-малките ученици.  

(11) Да търси решение на проблемите, като се обръща за съдействие към 

родителите си, класния ръководител, учители, училищния психолог и училищното 

ръководство.  

(12) Да идва в училище в приличен и чист външен вид и да не демонстрира 

материалните възможности на родителите си пред останалите.  

(13) Да пази училищното имущество, което е публична собственост така, както 

пази личните си вещи.  

(14) Да се грижи за чистотата в училище и извън него и да опазва околната 

среда.  

(15) Да определят и приемат заедно Харта на етичните правила, която да стои на 

видно място във всяка класна стая.  

Чл. 26. Учениците не нарушават гражданските права на други хора, включително 

съученици, учители, служители и родители като ги снимат, записват и 

разпространяват записите чрез различни медии без тяхно знание и съгласие.  

(1) Да не публикуват информация за други хора – деца или възрастни, която не 

отговаря на истината или има подвеждащ характер.  

Чл. 27. 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. 

Чл. 28. За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия 

Етичен кодекс, учениците подават устни сигнали до класния ръководител, 

педагогическия съветник и училищното ръководство, когато тези нарушения са 

извършени от ученици. Уведомените лица провеждат проучване по случая и при 

установяване на действително нарушение провеждат разговори със страните, като 

предприемат мерки за отстраняване на нарушението и/или налагане на санкции. 
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ГЛАВА ОСМА 

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ  
 

Чл. 30. Родителите помагат според възможностите си за да се утвърди трайно 

авторитетa на училището.  

Чл. 31. Основни задължения на родителя /настойника са:  

1 Да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;  

2 Да следи и насърчава неговите успехи;  

3 Да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;  

4 Съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;  

5 Съобразява се с индивидуалните потребности и желания на детето.  

Чл. 32. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри 

отношения.  

Чл. 33 Задължение на родителя /настойника е да се интересува от мнението на 

учителите и да се съобразява с тях. 

Чл. 34. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, 

толерантност, инициативност и свободолюбие.  

Чл. 35. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между 

поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.  

Чл. 36. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача 

– да създава ценности и да ги предава на следващите поколения. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 37. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят 

дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда и ПВТР. 

Чл. 38. Всички служители на ПТГ се запознават с правилника срещу подпис,а при 

първоначално встъпване в длъжност Директорът е длъжен да запознае служителя с 

разпоредбите на този кодекс. 
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