
Правила за работа на Комисията по етика 

при СУ „Васил Левски”, град Вълчи дол, област Варненска 

1. Комисията по етика включва педагогически специалисти, членове на Педагогическия 

съвет и работещи понастоящем в СУ “Васил Левски”. 

2. Комисията по етика в СУ “Васил Левски” за учебната 2016/2017 година е избрана на 

ПС  / 02.09.2016 г. Тя е в състав: 

1. Председател : Мария Михалева 

2.Член: Недка Георгиева 

3.Член: Гинка Савова 

 

3. Комисията по етика участва в разработването на Етичен кодекс на СУ”Васил 

Левски” заедно с  директора на училището и представители на обществения съвет към 

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

4. Етичната  комисия работи със следните стандарти: 

- за управелние на качството в институциите;  

- за приобщаващото образование;  

- за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;  

   -  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти;  

  - организацията на дейностите в училищното образование. 

5. При първоначално встъпване в длъжност Етичната комисия  е длъжна да запознае 

членовете на училищната общност с разпоредбите на Етичния  кодекс.  

 

6. Запознаването и съгласието с неговото съдържание се удостоверява с подписването 

на нарочни декларации в едномесечен срок от датата на неговото приемане/ декларация 

по образец – приложение №1/. 

 

7. При установяване на действия на член от колектива, несъвместими с етичните норми 

на поведение, членовете на училищната общност имат право да подадат сигнал до 

етичната комисия за извършване на проверка. Сигналът трябва да бъде в писмена 

форма и подписан с име и фамилия. 

8. Сигналите, проверките и взетите мерки ще се водят в специален регистър по даден 

образец / приложение №2/. 

 

9. Комисията по етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на 

етичния кодекс, а при необходимост се самосезира. 

 

10. При установяване на действия на член от колектива, несъвместими с етичните 

норми на поведение, при неподадена  писмена жалба от съответния член на 

училищната общност и липса на реакция от страна на етичната комисия, проверката и 

решението на комисията се налагат със заповед от  директора на СУ „ Васил Левски”. 

 

12. След подаване на жалба от член на училищната общност, етичната комисия 

изслушва последователно всички страни и при възможност осъществява среща между 



тях. 

 

13. Етичната комисия винаги 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. 

 

14. При необходимост и по решение на етичната комисия в заседанието след постъпила 

жалба  може да участва и психологът при СУ „Васил Левски”.  

  
15.  Комисията по етика разглежда постъпилите жалби най-късно в едноседмичен срок 

от постъпването им и се произнася с мотивирано становище, въз основа на което 

Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за 

налагане на санкция. 

16. Комисията  по  етика  отчита  дейността  си  на  годишния  Педагогически 

съвет. 

 


