
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
гр. Смолян, ул.“Тракия“ Ме 13, Директор: (0301)6-45-40; е-тай: р

ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ”

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на“ учители, служители и работници в ПГТ/!
определя правилата за поведение и формиране на организационна ку
в колектива. Представлява стандартите за етично поведение на р
специалисти в сферата на образованието и науката и регламентира
които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задъля
на конфликт на интереси.

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

Чл. 1(1). Настоящият кодекс определя етичните правила за поведе
служители в ПГТТ „Христо Ботев“ и има за цел да повиши общес
техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на уче

(2). Всеки ученик има право на закрила срещу нарушаващите нег
методи на възпитание, физическо, психическо или друго насили
въздействие.

(3). Настоящият кодекс има за цел да формира организационна к
за утвърждаване на доброто име на училището, както и да повипги об
в професионализма и морала на всички работещи в ПГТТ „Христо Бо

(4). На всеки ученик е гарантирано право на:
- свобода на изразяване на мнение;
- свобода на мисълта, съвестта и религията;
- формиране на собствени възгледи и право да ги изразява сва

(5). За всеки ученик попаднал в риск възниква спешна необходим
закрила за извеждането му от рисковата ситуация.
Чл. 2 (1). Дейността на служещите в ПГТТ „Христо Ботев“ се осъщес1
на принципите на законност, лоялност, безпристрастност, политич
прозрачност, отговорност и отчетност.

(2). Работещите с деца трябва да притежават определени личн

р.
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остни, морални и
социални качества. Всеки служител в ПГТТ „Христо Ботев“ е длъжен да изпълнява
служебните си задължения, като:

- спазва действащото в Република България законодателство;
- осъществява действия, предлага и взима решения, водещи Д

произвола и до укрепване на доверието към просветната институция;
- отнася се любезно, възпитано и с уважение към всеки, зач

достойнството на личността и не допуска прояви на дискриминация;

о елиминиране на
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рведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както
на служебните си задължения, така и в своя личен и обществен живот;
а възложените му функции и осъществява дейността си компетентно,
рсъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в
е и защитава интересите на училището.

ГЛАВА ВТОРА
Цели и принципи

Чл. 3. Основната
норми за поведен|
неоснователни обв

кодекс и приети 4

положителния обр

цел на настоящия Етичен кодекс е спазване на етичните правила и

е, гаранция за законността на действията на служителите и защита от
инения. Чрез спазване на правилата на поведение, заложени в Етичния
т всеки служител, допринася за изграждането и утвърждаването на
аз на училището.

Чл. 4. ПГТТ „Хри то Ботев“ се стреми към постигане на:
1. Високи резултати в учебно-възпитателния процес
2. Признание|в обществото - създаване на привлекателно място за обучение в

учебното заведение
3. Подпомагане на обществото -- чрез привлекателните специалности по които се

обучават уч
Чл. 5. Базови прин

гениците да се постигне икономическо развитие на региона.
щипи на Етичния кодекс са:

1. Компетентност - служителите притежават знанията, уменията и квалификацията
за изпълняваната длъжност;

2. Ефективновт - служителите постигат максимални резултати от труда си при
минимална физическо и психическо усилие и разход на ресурси;

3. Отговорнобфт и изпълнителност -- служителите имат развито чувство за дълг при
изпълнение на трудовите задачи;

4. Услужливаст - служителите са отзивчиви към търсещите административни
услуги, информация или съдействие; 5

5. Вежливост|-- служителите имат учтиво и любезно поведение;
б. Честност- служителите коректно представят своята гледна точка;
7. Лоялност + служителите се отнасят почтено и уважително към учебното

заведение;
8. Подходящ външен вид - служителите се стремят да изглеждат по начин,

съответстващ на средата, в която работят;
9. Колегиалнфст - служителите изграждат взаимно приемливи отношения помежду

си;
10. Конфиденциалност - служителите не разпространяват информация, получена при

и по повод изпълнението на служебните им задължения.
Чл. 6. Служителите изпълняват своите функции, като се ръководят от следните
ценности:

1. Детството е изключително важен период от живота на човека и семейството е най-
естественаТа среда за развитие на детето;

2. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност;
3. Всяко детда има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство

методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на
въздействие;

4. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият
пълния си Потенциал;

5. Винаги се защитават интересите на детето и то по най-добър начин;



6. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила
от рисковата ситуация;

за извеждането му

7. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

ГЛАВА ТРЕТА
Морални отговорности
Чл. 7. Всеки служител в ПГТТ „Христо Ботев“ изпълнява добросъв
задължения при спазване на  длъжностната си характерист
разпореждания, указанията и изискванията на ръководството.
Чл. 8. Служителите участват активно в процеса на подобряване
предлаганите услуги, като се отнасят внимателно и открито, с необхо
отзивчивост. Те са длъжни да имат поведение, което не провокира кон
а при възникването им да се стремят към безболезнено разрешаване
емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държан
лица.
Чл. 9. Служителите извършват дейността си компетентно, добросъв
като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес
авторитета на училището.
Чл. 10. Имуществото, документите и информацията на училището м
само за осъществяване на служебните задължения.
Чл.11. При изпълнение на трудовите си задължения служителите се
възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнст
не допускат прояви на дискриминация и не създават конфликти.
Чл. 12. Служителите не допускат на работното си място поведени
добрите нрави.
Чл. 13. От служителите се очаква да избягват сблъсък между служе
лични интереси. Всички опити за подкупване на служител представляв
неговата почтеност и уронване на престижа му.
Чл. 14. Служителите в ПГТТ „Христо Ботев“ зачитат правата на всичк
родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеол
религиозна и етническа принадлежност, като се въздържат от ддействия и показват добро възпитание, уважение и внимателно отношЧл. 15. Индивидуалната работна заплата на всеки служител се формир
утвърдените ВПРЗ в ПГТТ. Служителите не разпространяват каквато и
отнасяща се до личните им трудови възнаграждения.

Раздел Т.

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕЦАТА
Чл. 16. Служителите основават практиката си на съвременните зна
развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.Чл. 17. Служителите създават безопасна и здравословна среда,
социалното, емоционалното и физическо развитие на детето.
Чл, 18. Служителите подкрепят правото на детето за свободно изразя
всички въпроси от негов интерес.
Чл. 19. Служителите осигуряват на децата със специални образоват
равни възможности за достъп до образование.

Рстно трудовите си
ика и законните

на качеството на
Димото уважение и
фликтни ситуации,
като контролират

ието на външните

есТтно и отговорно,
на утвърждаване

огат да се ползват

отнасят любезно,
вото на личността,

в
«2 несъвместимо с

Бни задължения и
ат действия срещу

и ученици, колеги,
огическа, расова,
искриминационни
Рние към всички.
)а при спазване на
да е информация,

ния за детското

която стимулира

В ане на мнение по

длни потребности



Чл. 20. Служители
религия, пол, наци
убежденията на ро
Чл. 21. Служители

ге не дискриминират децата на основата на раса, етнически произход,
фналност, език, способности или на базата на статуса, поведението или
дителите им.
те са задължени да се грижат за закрила правата на детето, като:

1. познават симптомите на насилие (физическо, сексуално, вербално, емоционално
малтретиране или

2.

3.

Раздел П.
МОРАЛНИ ОТГ (

Чл.22. Първостеп
подпомагане на се

при съмнен
когато до 1

представляват запл
за закрила на детел

занемаряване);
ия за насилие уведомяват органите за закрила на детето;
Гях достигне информация за насилие над дете и за ситуации, които
гаха за здравето и сигурността му, са длъжни да информират органите
о.

ОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

енна отговорност на служителите в ПГТТ „Христо Ботев“ е
мейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл. 23. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език
и убеждения.
Чл. 24. Уважаване
децата и на правот
Чл. 25. Информир
е възможно, родит
Чл. 26. Зачитане н
работи с детето.
Чл. 27. Информир
деца. Не се позво)
могат да застраша
Чл.28. Да не с
облагодетелстване
да навредят на ефае

Чл. 29. Осигурява
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Това не важи в слу
ев риск.
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информацията, к
семействата. Разк|
разрешение на сем

Чл. 31. В случаит
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Раздел. ПТ.
МОРАЛНИ ОТГ

Чл.3З2. В своите
коректност и с!

достойнството и п
ьтрудничество,

на ценностите на семейството при отглеждането и възпитанието на
о му да взема решения за своите деца.
ане на семейството за всички решения, отнасящи се до детето. Когато
елите следва да се включат във вземането па такива решения.
а правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се

ане на родителите за изследователските проекти, включващи техните
тява и не се допуска участие в изследвания, които по някакъв начин
г здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

използват служебните отношения със семейството за лично
. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които могат
ктивността на работата с детето.

не на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на
чен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа.
чаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето

в
е

нти по разработването на правила за опазване на поверителността на
рито да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и
риването на поверителна информация за детето може да стане само с
ейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.
е на конфликт между членовете на семейството да се работи открито,
оденията си за детето с цел всички включени страни да вземат
ение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

ОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ

взаимоотношения служителите проявяват уважение,
като не допускат поведение,

равата на личността.

лоялност,
което накърнява



Чл. 33. Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на
личен живот.
Чл. 34. Служителите се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си,
като е недопустимо възникване на конфликт между тях в присъствието на външни лица.
Чл. 35. Служителите се стремят да не оставят съмнение за сексуален тормоз спрямо свои
колеги.
Чл. 36. Всички лични противоречия и конфликти се решават със съдействието на прекия
ръководител, а при невъзможност - чрез директора.
Чл. 37. Служителите представят честно, открито и аргументирано проблемите си пред
своя пряк ръководител.
Чл. 38. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителите дават личен
пример на учениците, а ръководството - и на своите подчинени.
Чл. 39. Служителите в учебното заведение са длъжни да се отнайаят отговорно към
повереното им имущество.
Чл. 40. Професионалното и личното поведение са несъвместими с корупционни прояви
от всякакъв формат.
Чл. 41. Служителите нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение
професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия. Недопустимо

е отправянето на обиди и дискриминационни прояви в отношенията по между им.

Раздел. ГУ.

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 42. Служителите работят за утвърждаване авторитета на училището, като се
въздържат от действия, които биха уронили престижа на упражняваната професия.
Чл. 43. Служителите работят в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат
благополучието на децата и семействата им и се противопоставят на тези, които го
нарушават.
Чл. 44. Служителите са длъжни да опазват данните и личната информация за учениците
и всички посетители на училището, станали им известни при или по павод изпълнението
на служебните им задължения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Лично и професионално поведение

Раздел |.
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 45, Служителите не могат да участват в скандални прояви, с коиТо биха могли да
накърнят престижа на училището.
Чл. 46. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с
които се сблъсква в процеса на работата, както и своите идеи и предложения за
решаването им.
Чл.47. (1). Служителят противодейства на корупционни прояни и на други
неправомерни действия в училището.

(2). 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
професионалния|(3). Служ
възприети като
задължения.

Чл. 48. Служител
несъвместими с н

такива дейности.
Чл. 49. При осъщ
служителят следв

Раздел П.
ПРОФЕСИОНА|

Чл. 50. (1). Слу
изпълнява актове!

(2). Служи
правата на негова
съребрена линия
този случай той е
Чл. 51. Служител
тълкуван като оф
Чл. 52. Служите
хонорари, услуги
които могат да до
служебните му зад

за това.
Чл. 53. Служител
в положение на за

си по начин, допу
Чл. 54. (1). Служа
и не допуска изпа

(2). Инфо
повереното му им

Чл. 55. Служител
компетентно и и

финансовите изта
лични цели или дф

Чл. 56. Служит
сигурността и пов
Използва даннит
служебните си зад

Чл. 57. Служите
професионализъм
провеждането на
правомощия.
Чл. 58. При изпъл

служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат
1у подход по определени въпроси.
ителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат
награда за извършване на работа, която влиза в служебните му

тт не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като
еговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от

ествяването на действия, несъвместимис поведението по този кодекс,
а да подаде заявление за прекратяване на трудовите правоотношения.

ЛНО ПОВЕДЕНИЕ

кителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да
е и заповедите на ръководството.
гелят не е длъжен да изпълни нареждане. което засяга неговите права,
та съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по
до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В

длъжен незабавно да уведоми ръководството на училището.
ят не трябва да изразява лични мнения по начин. който може да бъде
ициална позиция на учебното заведение.
пят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения,
или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги,
ведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на
тължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение

ят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен
висимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата

ркащ влияние от друг.
ителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин
лзването му за лични цели.
рмира своевременно директора за загубата или повреждането на
ущество.
ят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно,
кономично използване на собствеността, средствата, услугите и
чници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за

1 бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.
елят трябва да извъошва необходимите действия за защита на
Ррителността на информацията, за която е отговорен или му е известна.
е и документите в ПГТТ единствено по повод изпълнение на
(ължения при спазване правилата за защита на информацията.
лите подпомагат ръководството на училището, проявявайки висок

безпристрастност и активност, както при разработването и
политиката на МОН, така и при осъществяването на неговите

р

нение на своите задължения, служителите се придържат към лоялното



поведение и почтеност в действията си като създават увереност у ру
дейност подпомагат, че може да им се довери и да разчита на тях.
Чл. 59. Служителите не могат да извършват дейности, забранени от
получават приходи от забранени със закон дейности.
Чл. 60.(1). Служителите се стремят да повишават своя пр
квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани

се стараят да развиват собствения си потенциал и да пост
ефективността и качеството на работата.

(2). Всеки един от служителите следва да извършва дейност
добросъвестно и отговорно, като се стреми към непрекъснато у
повишаване на своята компетентност.

Раздел ПТ.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 61. Конфликт на интереси възниква, когато служителите има ли
му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно взема
изпълнение на служебни задължения.

(1). Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които м
конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъ
веднага директора.

(2). Служителят не може да използва служебното си положе|
семейството си облагодетелстване.

(3). Служителят не трябва да допуска възможност друг служит
реален или предполагаем конфликт на интереси.
(4). В случай на вече възникнал конфликт на интереси и

нарежданията на ръководителя му, служителят може да се оттегли
задължения, които са причина за възникването на конфликта.
Чл. 62. Когато на служителят е възложена задача, чиито изпълнение
конфликт на интереси, той е задължен своевременно да информира д
Чл. 63. Служителят не трябва да използва служебното си положение
на свои лични или семейни интереси.
Чл. 64. Служителят, който е напуснал ПГТТ, няма право да
злоупотребява или да изнася информация, която му е станала извести
връзка с длъжността, която заема.

ГЛАВА ПЕТА
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 65. Директорът на ПГТТ "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. Смолян осъществя
спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с прилож
като създава Комисия по етика от 3-ма членове.
Чл. 66. (1). В състава на Комисията по етика се включват представите
ръководството, педагогическия и непедагогически персонал.
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(2). Членовете се избират от Общото събрание на учебното заведение за срок от
една година.

(3). Комисията се избира в началото на всяка учебна година.
Чл. 67. (1). Комисията по етика: - разглежда сигнали, свързани със
кодекс;

фпазването на този



(2) Комид

установяване и дон
прилагане на етич
съвет.
Чл. 68. Всеки заин
Комисията по етик
Чл. 69. (1). Коми

мотивирано станон
(2). При у

до директора за на
Чл. 70. Комисият
Общото събрание

ГЛАВА ШЕСТА
Заключителни рУ
51. Настоящият ЕЛ

училищното обра!
Същият влиза в а
задължителен за в

Всички новопостн
кодекс лично, сре
52. При неспазв

ията по етика разработва Вътрешни правила за наблюдение,
ладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при
ния кодекс, които се утвърждават на заседание на Педагогическия

тересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в
а.
сията по стика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с
ище най-късно в едномесечен срок от постъпването им.
ртановено неспазване на този кодекс Комисията изготвя предложение
лагане на санкция съгласно с Кодекса на труда.
а по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред
на училището.

зпоредби

гичен кодекс е съобразен с нормите на Закона за предучилищното и
вование, както и с вътрешните актове на ПГТТ "Христо Ботев".
ила от датата на запознаване на колектива на общо събрание и е
сички работещи в училището.
пили учители и служители в училището се запознават с настоящия
цу подпис.

е на нормите на настоящия кодекс служителите носят
дисциплинарна отговорност според КТ.

53. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие
и обогатяване, в съответствие с промените в нормативната база и очакванията на
обществото. Измененията и допълненията се правят по реда на утвърждаването му.
354. Работещите в ПГТТ удостоверяват с подписа си, че са запознати с настоящия Етичен
кодекс на общо събрание на колектива с Протокол Ме...ен и се задължават
да го спазват.
55. Неразделна част от настоящия кодекс са Вътрешните правила за наблюдение,
установяване и д
при прилагане на «

56. Настоящият Е

отменя действащи
учителската стая и

ладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки
тичния кодекс.
гичен кодекс е утвърден със заповед Ме РДО?7-2023/ и
я до този момент. Отпечатан е в два екземпляра и се съхранява в
при директора.



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И Д
НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ

ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините
установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на п

при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учениц
служителите в училищната общност. Под „нарушения на Етичния к(

ОКЛАДВАНЕ НА
МЕРКИ ПРИ

за наблюдение,
Госледващи мерки
ите, учителите и
декс“ по смисъла

на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:
1. неспазване на действащото законодателство:
2. неспазване на училищните нормативни документи;
3.действия и/или бездействия, водещи до разрушаване н4

училището;
4. грубо отношение към учениците, родителите, служителите

външни лица; проявено неуважение, незачитане на правата и 1

личността и допускане на прояви на дискриминация поради етниче(
други причини;

5. прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение
функции и накърняване на интересите на други лица.

Наблюдението и докладването на посочените нарушения се +

направления:
1, вътрешно докладване

непедагогическия персонал;
2. външно докладване - от родители, граждани, представители

фирми.
Сигналите за нарушенията се приемат и се регистрират във вхо

училището.
Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по ети

назначена със заповед на директора.
Сигнали се разглеждат от Комисията на нейни заседания

протокол.
2

Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.
Членовете на Комисията вземат решения с явно гласуван

мнозинство 5094 + 1.

Председателят свиква първо заседание за разглеждане на пос
седемдневен срок от постъпването му.

При необходимост от допълнителни данни и доказателства се и
и се провежда разговор със свидетели на нарушението.

При невъзможност случаят да се изясни на едно заседан
последващо такова в седемдневен срок след първото.

При установяване на нарушения на етичните правила, п
диециплинарни нарушения, преписката се докладва на директор
дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.
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При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се
запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.


