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143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9 

тел.: 02/ 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg 

 

 

       Утвърждавам: /ЗЗЛД/ 

         Ирена Дойчинова 

         Директор на 143. ОУ 

         „Георги Бенковски“ 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

 

ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА КОДЕКСА 

Този Кодекс има за цел да установи общи, валидни за всички участници в училищната 

общност (УО) и доброволно поети от тях морални ангажименти, за да стане училището по-

добро място за живот и учене. 

Кодексът е създаден на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, при спазване на реда и условията за приемането му, съгласно Закона 

за предучилищното и училищното образование и Правилника за дейността на училището. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Членовете на УО – ученици, педагогически специалисти, родители, 

непедагогически персонал са партньори с общи права и отговорности.  

(2) Учениците, поради специфичните си възрастови характеристики, подлежат на закрила, 

подкрепа и подпомагане, без това да нарушава принципа на равнопоставеността.  

Чл. 2. Всеки член на УО действа съгласно своято професионална и личностна подготовка 

в рамките на своите компетенции, като всички заедно се стремят да постигнат изграждането 

на модерно и демократично училище.  

Чл. 3. Взаимоотношенията между членовете на УО се градят на основата на доверието, 

почтеността, уважението към личността и зачитането на личното достойнство и свобода. 

Чл. 4. Служителят на 143. ОУ „Георги Бенковски“ изпълнява задълженията си 

безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите 
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случаи и лица. В дейността си строго се придържа към нормите, установени в Етичния кодекс 

за работа с деца.  

Чл. 5. Служителят на 143. ОУ „Георги Бенковски“ 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 специфичната уязвимост на всеки ученик. 

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 спомага за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на учениците както и 

да спомага за осигуряването на 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 емоционално 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, способности, или на базата на 

статуса, поведението или убежденията на родителите.  

10. Да познава симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране или занемаряване. Да познава и спазва законите и процедурите, 

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 здравето и 

сигурността на ученик, има моралната и законова отговорност да информира органите по 

закрила на детето. 

14. Да опазва данните и личната информация на учениците и техните родители, станали му 

известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения, при спазване 

изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни. 
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Раздел I  

Педагогически специалисти 

Чл. 6. (1) Педагогическият специалист трябва да бъде професионално подготвен, 

добросъвестен, добронамерен и почтен. 

(2) Педагогическият специалист непрекъснато повишава своята квалификация и поддържа 

съвременно ниво на знания, умения и компетентности, за да гарантира правото на учениците 

на качествено образование. Той има право на професионална независимост и лична свобода, 

както и на подкрепа от страна на колегите си и ръководството на училището. Положителните 

резултати в професията са възможни само благодарение на ефективната екипна работа и 

пълноценното взаимодействие между всички участници в УО. 

(3) Педагогическият специалист информира и обсъжда с родителите образователните 

практики, които прилага. Обосновава и аргументира своите позиции и решения пред 

учениците и техните родители. Всяко семейство трябва да бъде подкрепено при развитието и 

изявата на пълния потенциал на децата си. 

(4) Педагогическият специалист създава ясни правила при осъществяване на 

педагогическата дейност, които са еднакви за всички. Съблюдава за тяхното изпълнение и сам 

не ги нарушава. 

(5) Педагогическият специалист се отнася с уважение и разбиране към всички ученици и 

техните родители, без разлика във възраст, етнос, пол, раса, вероизповедание и други културни 

различия. 

(6) Педагогическият специалист е длъжен да оказва съдействие, както при решаването на 

познавателни проблеми, така и при проблеми, свързани с взаимоотношенията между 

учениците. 

(7) Подкрепата и закрилата не се превръщат в протекция. Недопустимо е да се ограничава 

свободното и открито изразяване на мнение и отстояването на собствена позиция, освен когато 

се засяга личното достойнство на другите. Педагогическият специалист е гарант за 

равнопоставеността на учениците по време на учебните часове и в училището като цяло.  

(8) Педагогическият специалист е безпристрастен. Толерирането на ученици извън 

зачитането на образователните им постижения е недопустимо и осъдително. 

(9) Изпитванията и оценяването на учениците не са санкция, а начин учениците да получат 

конструктивна обратна връзка за своите знания и подготовка. Оценяват се знанията, а не 

поведението. Недопустимо е да се правят квалификации по отношение на личността, оценяват 

се само конкретните действия и резултати. Постиженията на учениците не се сравняват 

публично – всеки ученик получава оценка за своя собствен напредък.  

(10) Педагогическият специалист общува с учениците учтиво, не допуска емоциите да 

повлияят на добрия тон, не позволява да бъде предизвикан и/или провокиран. 
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(11) Педагогическият специалист утвърждава своя авторитет с професионализъм и 

компетентност, като:  

1. Не допуска публично обсъждане на професионални и/или личностните качества на 

колегите си. 

2. Проявява уважение към личния живот на учениците и техните семейства. По никакъв 

повод не се допуска злоупотреба с доверието на семейството.  

3. Като публична личност педагогическият специалист съблюдава обществено приетите 

правила на поведение при всички изяви в публичното пространство.  

 

Раздел II  

Ученици 

Чл. 7. В поведението си учениците се ръководят от максимата: „Постъпвай с другите 

така, както искаш те да постъпват с теб“. 

Чл. 8. Ученикът защитата своята позиция свободно, но без да накърнява свободата и 

достойнството на другите. Проявява толерантност към мненията и позициите на своите 

съученици.  

Чл. 9. Ученикът проявява уважение към личността на всеки участник в УО: изслушва 

внимателно, излага аргументи, не изразява несъгласието си чрез лични обиди и 

квалификицаии, не проявява неуважение по никакъв повод и по отношение на който и да е 

представител на УО.  

Чл. 10. В своята дейност ученикът се стреми да не нарушава личното пространство на 

другите. Не участва в обсъждането на личностните качества на съученици и педагогически 

специалисти. Недопустимо е разпространяването на поверителна информация за тях в 

публичното пространство. 

Чл. 11. Ученикът съдейства на педагогическите специалисти при изпълнение на техните 

професионални задължения като:  

1. се подготвя и участва активно в учебните часове; 

2. се стреми към усъвършенстване на знанията и личностното си развитие; 

3. оказва помощ във всички случаи, когато някой има нужда и е по неговите сили и 

възможности да помогне.  

Чл. 12. Ученикът се явява в училище във вид и с облекло, съответстващо на добрите нрави 

и на позицията му на ученик. Държи се учтиво и спазва утвърдените правила относно 

взаимоотношенията в УО. 

 

Раздел III  

Родители 
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Чл. 13. Родителите са равностойни партньори на своите деца и работещите с тях 

педагогически специалисти. 

Чл. 14. Родителите имат задължението да познават постиженията и проблемите на децата 

си, да им оказват необходимата помощ и подкрепа за тяхното разрешаване.  

Чл. 15. Родителите редовно се информират за развитието на своите деца в училищната 

общност, участват в обсъждането и утвърждаването на образователните практики, предлагани 

от педагогическите специалисти.  

Чл. 16. Родителите дължат уважение към труда и личността на педагогическите 

специалисти. Недопустимо е обсъждането на личностни и/или професионални качества на 

педагогически специалисти в присъствието на децата. Недопустимо е разпространението на 

поверителна информация за педагогически специалисти, други родители, ученици. 

Чл. 17. Според възможностите и разбиранията си родителите подпомагат УО в 

осъществяването на училищната политика. Подкрепят децата си и им служат за пример. Не 

допускат действия, с които могат да уронят имиджа и авторитета на училището.  

 

Раздел ІV 

Взаимоотношения с организационните структури на община, РУО – София-град 

и МОН 

Чл. 18. Служителите в 143. ОУ „Георги Бенковски“ 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.  

Чл. 19. Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, 

своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. 

Чл. 20. Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които 

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

съответната компетентност. 

Чл. 21. Служителите в 143. ОУ „Георги Бенковски“ 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. 22. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения 

с НПО и органите на държавната и местна власт.  

 

Раздел V 

Конфликт на интереси 
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Чл. 23. 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.  

Чл. 24. При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до 

конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят на 143. 

ОУ „Георги Бенковски“ следва своевременно да уведоми своя ръководител. 

Чл. 25. Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в 

реален или предполагаем конфликт на интереси. 

Чл. 26. Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал 

конфликт на интереси, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса. 

Чл. 27. Когато служителят на 143. ОУ „Георги Бенковски“ се съмнява дали дадена 

дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя 

ръководител.  

Чл. 28. 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 VІ 

Комисия по етика 

Чл. 29. (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 със 

заповед на директора.  

Чл. 30. Комисията по етика приема правила за дейността си, които се приемат на заседание 

на Педагогическия съвет.  

Чл. 31. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в 

Комисията по етика.  

Чл. 32. (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 предлага на директора решение.  

Чл. 33. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на училището.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§1. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от 

ежедневната работа на служителите, родителите и учениците на 143. ОУ „Георги Бенковски“. 

§2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на 

действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.  

§3. При неспазване на нормите на поведение, посочени в този кодекс, служителите 

носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда. 

§4. При неспазване на нормите на поведение, посочени в този кодекс, учениците и 

техните родители носят отговорност съгласно Закона за предучилищното и училищното 

образование.  

§5. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато 

развитие и обогатяване. 

 

Етичният кодекс на училищната общност в 143. ОУ „Георги Бенковски“ е приет на 

заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 10/07.09.2022 г.) съгласуван е с Обществения 

съвет и Ученическия съвет на училището като форма на ученическо самоуправление, и е 

утвърден със заповед на директора на училището. 

 

 


