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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  

  

  

  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1. Настоящият План на Комисията по етика за учебната 2022/2023 година е приет на заседание на 

Педагогическия съвет на Английска езикова гимназия „Гео Милев”-Бургас, на 09.09.2022 г..  

2. Дейността на Комисията по етика се осъществява според стандартите за етично поведение на работещите 

с деца в сферата на образованието, регламентира етични правила, които следва да се прилагат при изпълнение 

на служебните задължения и при конфликт на интереси, подчинява се на общи норми на поведение.  

3. Дейността на Комисията се основава на Етичния кодекс на работещите с деца, Етичния кодекс на 

училищната общност на Английска езикова гимназия „Гео Милев”-Бургас, Вътрешните правила за 

наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при 

прилагане на Етичния кодекс, Правилника за дейността на училището, Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за закрила на детето, Кодекса на труда и други нормативни актове при 

спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, 

отговорност и отчетност.  

4. Комисията по етика се води от принципите на хуманизма и толерантността и се стреми да разрешава всеки 

спор или конфликт с помирение, чрез компромиси и изразено съгласие от всички страни за поставяне на край 

на конфликта.  

  

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА  

   

Съставът на комисията е избран и приет на 09.09.2022 г. на заседание на Педагогическия съвет на Английска 

езикова гимназия „Гео Милев”- Бургас.  

Председател: Милена Андрешева 

 Членове:   

1. Ася Хаджирачева  

2. Люба Кунева  

3. Росица Гъчева  

4. Николай Георгиев 

5. Мария Пантелеева                                                                                                                                                                                    

6.Янита Николова  

mailto:office@gpaeburgas.org


ІІІ. ЦЕЛИ  

В изпълнение на своите цели Комисията по етика подчинява дейността си на следните основни положения:  

• Комисията е самостоятелно обособено звено.  

• Комисията работи в екип.  

• Комисията има препоръчителни функции.  

• Комисията не разглежда анонимни сигнали.  

• Комисията не е страна в спора.  

• Заседанията на комисията се протоколират.  

• Решенията се вземат с явно гласуване.  

  

ГЛАВНА ЦЕЛ: Да съдейства за спазването на етичните норми в училищната общност.  

  

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:  

1. Да подпомага учениците, учителите, служителите и родителите при прилагане на етичните норми в 

образователната институция и за развиване на пълния им потенциал.  

2. Да съдейства на всички служители, в зависимост от функциите, които изпълняват, да осъществяват 

действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на предпоставките и ситуациите на 

негативни взаимоотношения.  

3. Да подпомага укрепването на авторитета и доверието в Английска езикова гимназия „Гео Милев”-Бургас.  

4. Да развива системата за саморегулиране на поведението на ученици, родители, преподаватели и служители  

чрез прилагането на Етичния кодекс и адекватното решаване на спорове.  

  

ІV. ЗАДАЧИ  

  

1. Подобряване на сътрудничеството и укрепване на моралните взаимоотношения между служителите на 

Английска езикова гимназия „Гео Милев” на базата на уважение, доверие  и коректност;   

2. Укрепване на доверието и сътрудничеството между участниците в образователния процес;   

3. Взаимодействие между различни заинтересовани страни, имащи отношение към благополучието на 

децата, училището и семейството;  

4. Стимулиране на етичното поведение  и взаимоотношения между членовете на училищната общност;  

5. Създаване на сигурна училищна среда, в която учениците да получават адекватно обучение, 

възпитание, здравни грижи и храна;   

6. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и враждебност;   

7. Стремеж да се избягват в поведението конфликтни ситуации, а при възникването им да се полагат 

усилия за преустановяване, запазване на спокойствие и контрол над поведението;  

8. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност; 

обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към обучението, благополучието и закрилата 

на правата на учениците;  

9. Утвърждаване на собствения и на колегите авторитет чрез личното поведение и чувство на 

отговорност;  

10. Въздържане от действия, които биха уронили престижа на професията, както и проява на нетърпимост 

към подобни действия; 11. Избягване и недопускане на ситуации, които могат да доведат до конфликт 

на интереси.  

  

 

 

 

 

 

 



V. ДЕЙНОСТИ   

  

№  Дейност  Срок   Отговорник   

1.   Действия на Комисията по етика по подадени сигнали:  

• Разглеждане на сигнали, свързани със спазването на 

Етичния кодекс и даване на задължителни 

тълкувания съгласно Кодекса;   

• Предприемане на незабавни мерки за отстраняване 

на всяка форма на проява на дискриминация, тормоз 

или насилие;   

• Разглеждане на постъпилите сигнали и произнасяне с 

мотивирано становище в определените срокове.  

Постоянен  Комисия по етика  

2.   Предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на 

всяка форма на дискриминация или психически тормоз 

(провеждане на проучвания и анкети, свързани с 

взаимоотношенията в колектива, с отношенията ученик 

ученик и ученик-учители)  

Постоянен  Комисия по етика  

Психолог  

Педагогически съветник  

Училищно ръководство  

3.   Информиране на учениците и популяризиране правата на 

децата, както и повишаване чувствителността на общността 

към нарушаването им  

Постоянен  Комисия по етика  

4.   Заседания на Комисията за обсъждане, актуализиране и 

приемане на училищни документи за дейността на 

Комисията по етика за учебната 2022/2023 година  

Септември  Комисия по етика  

5.   Представяне за обсъждане и приемане на актуализираните 

училищните документи за дейността на Комисията по етика 

за учебната 2022/2023 година на заседание на 

Педагогическия съвет   

Септември    Председател на  

Комисията по етика  

6.   Запознаване на новопостъпилите учители, служители и 

работници с Етичния кодекс на училищната общност на 

Английска езикова гимназия „Гео Милев”-Бургас  

Септември   Комисия по етика  

Училищно ръководство  

7.   Заседание на Комисията за обсъждане на прилагането на 

нормите на Етичния кодекс на работещите с деца (Утвърден 

от Националния съвет за закрила на детето) в училището  

Ноември  Комисия по етика  

8.   Заседание за отчитане на дейността на Комисията по етика в 

края на първия учебен срок  

Януари  Председател на  

Комисията по етика  

9.   Заседание на Комисията за обсъждане на състоянието по 

прилагането на нормите на Етичния кодекс на училищната 

общност  

Март Председател на  

Комисията по етик  

10.   Годишен отчет за дейността на Комисията по етика пред 

Педагогическия съвет  

Юни  Председател на  

Комисията по етика  

  

  


