
 

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ 

на екипа на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ 

 

    РАЗДЕЛ І 

Основни положения 

Чл.1. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, гр. София изпълняват своите функции, като се 
ръководят от следните основни ценности и принципи: 

ал.1. Детството е важен период от живота на човека. 

ал.2. Семейството е най-естествената среда за развитие на детето. 

ал.3. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 
социално развитие. 

ал.4. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от закрила за извеждането му от рисковата 
ситуация. 

ал.5. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ създават сигурна обществена среда, в която 
детето получава адекватно възпитание и живее без насилие. 

ал.6. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ съдействат обществото да повиши степента на 
разбиране на децата и техните нужди. 

ал.7. Дейността на учителите, служителите и работниците в в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ се 
осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, 
политическа неутралност, отговорност, отчетност.  

Чл.2. Този Кодекс определя правилата за поведение на работещите в ЧЕГ „Проф. Иван 

Апостолов“ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм, както  и 

да издигне престижа на институцията, в която работят.  

Чл.3. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ поддържат висок стандарт на професионално 

поведение, като постоянно обогатяват знанията и уменията си. 

Чл.4. В работата си с деца учителите и служителите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ проявяват 

мотивираност, ангажираност, отговорност, етичност и екипност. 

 

 



 

 

Чл.5. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ спазват изискванията, заложени в Конвенцията 

за правата на детето.  

Чл.6. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ изпълняват служебните си задължения при 

строго спазване на законодателството в Република България, като съдействат за провеждането 

на държавната политика в образованието, основаваща се на принципите на правовата държава. 

Чл.7. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ – в зависимост от функциите, които изпълняват 

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

укрепване на доверието в културно-просветната институция. 

Чл.8. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ извършват дейността си компетентно, 

обективно и добросъвестно, като се стремят да усъвършенстват работата си в интерес на 

учениците и обществото. 

Чл.9. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ имат поведение, което не накърнява престижа 

на професията. 

Чл.10. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ защитават интересите на училището. 

Чл.11. При изпълнение на служебните си задължения работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ 

се отнасят с уважение към всекиго. 

Чл.12. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ зачитат правата и достойнството на личността. 

Чл.13. В ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ не се допускат прояви на дискриминация. 

Чл.14. На българския учител се дължи почит и уважение. 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

Взаимоотношения с ученици, родители, колеги, граждани 

Чл.15. В дейността си работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ строго спазват нормите, 

установени в Етичния кодекс за работа с деца. 

Чл.16. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ осъществяват своята дейност, прилагайки 

съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на 

всеки ученик. 

Чл.17. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ създават безопасна и здравословна среда, 

която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците. 

Чл.18. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ реагират на симптомите на насилие над дете – 

физическо, вербално, сексуално, а също и при  занемаряване, като при съмнение за 

малтретиране уведомяват органите за закрила на детето. 



 

 

 

Чл.19. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ са длъжни да опазват данните и личната 

информация на учениците, родителите, служителите , при спазване изискванията на Закона за 

защита на личните данни. 

Чл.20. Учениците, родителите, гражданите и работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ нямат 

право да използват мобилните си телефони или друга техника на територията на училището, с 

която да документират учебни часове и да разпространяват видеоматериали в социалната 

мрежа. 

Чл.21. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ противодействат на корупционни прояви и на 

други неправомерни действия в училище. 

Чл.22. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ не могат да използват служебното си 

положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси. 

Чл.23. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ не могат да упражняват дейности, посочени в 

законодателството като несъвместими с техните задължения и отговорности. 

Чл.24. Работещ в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, на когото станат известни факти и обстоятелства 

за възникнал конфликт на интереси, предприема необходимите мерки за изясняване на 

въпроса. 

Чл.25. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ са длъжни да имат поведение, което не 

провокира конфликтни ситуации, а при възникването им се стремят към тяхното разрешаване, 

като контролират емоциите и реакциите си, не допускат участие в скандали, несъвместими с 

добрите нрави. 

Чл.26. В отношенията си с ученици, родители, граждани и представители на различни 

институции всички работещи в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ съхраняват авторитета на 

преподавателите. 

Чл.27. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ уважават мнението на колегите си и се 

съобразяват с правото им на личен живот. 

Чл.28. В отношенията с колегите си работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ проявяват 

уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата 

на отделната личност. 

Чл.29. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ нямат право да опетняват доброто име на 

колегите си или да поставят под съмнение професионализма им чрез неуместни изявления или 

действия. 

Чл.30. При възникване на спорове между колеги или между ръководителя на институцията и 

работещи в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, конфликтите се решават в рамките на добрия тон, като 

е недопустимо това да става в присъствието на външни лица. 



 

 

 

Чл.31. Със своето лично поведение и чувство за отговорност работещите в ЧЕГ „Проф. Иван 

Апостолов“ дават пример на ученици, родители, граждани, а служителите на ръководни 

длъжности – и по отношение на учителската колегия. 

Чл.32. Служителите на ръководни длъжности и административният персонал не разгласяват 

информация за здравословното състояние на учителите, станала им известна при или по повод 

на изпълнение на техните служебни задължения. 

Чл.33. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ не са длъжни да изпълнят неправомерна 

заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за тях правонарушение. 

Чл.34. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ не са длъжни да изпълнят нареждане, което 

засяга техните права, правата на тяхната съпруга или съпруг и роднини по права линия без 

ограничения. 

Чл.35. В своята дейност работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ се отнасят с уважение към 

колегите си от други учебни заведения в България и чужбина и осъществяват партньорство с тях 

– добронамерено и коректно. 

 

                                   РАЗДЕЛ III 

 

Комисия по етика 

 

Чл.36. ал.1. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му 

казуси към училищната общност се създава петчленна Комисия по етика. 

ал.2. Членовете се избират от Общото събрание за срок от три години. 

ал.3. Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс 

от Общото събрание. 

Чл.37.   Комисията по етика: 

* разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс; 

* дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

Чл.38. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията 

по етика. 

Чл.39. Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано 

становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им. 



 

             

 

Чл.40. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред 

Педагогическия съвет на училището. 

РАЗДЕЛ ІV 

Заключителни разпоредби 

 

Чл.41. Работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ се запознават с Етичния кодекс срещу подпис, 

като процедурата се спазва и при първоначално встъпване в длъжност. 

Чл.42. Етичният кодекс на работещите в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ влиза в сила от датата на 

утвърждаването му от директора. 

Чл.43. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, който подлежи на промяна с решение на 

Педагогическия съвет. 

 

 

Етична комисия:       Председател: Марина Кларксън 

 

   Членове: 

1.  Поля Павлова 

2. Елена Бузова 

3.  Анна Маринова 

4. Даниел Николов 

 

 

 

 


