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ПЛАН 

за дейността на комисията по етика през учебната 2019/2020 година 

 

 

 

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Председател: Златина Бонева 

Членове: Христина Чернаева 

                  Наталия Бяндова 

 

2. ЦЕЛИ  

1) Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват 

в своята практика. 

2) Да насочи поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на етични дилеми, които 

срещат в своята практика. 

3) Да очертае моралните отговорности на работещите с деца към детето, семейството, колегите и 

обществото. 

 

3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1) Да защитава правото на учителите , служителите и работниците /членове/ на ПХГ „Св. Св. Кирил 

и Методий“, гр. Казанлък да бъдат всестранно и точно информирани; 

2) Да допринася за издигането на авторитета на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък; 

3) Да създаде система на саморегулиране на преподавателите чрез прилагане на Етичния кодекс и 

решаване на спорове между училището и обществото; 

4) Да укрепва свободата на словото, защитавайки правата на учителите, учениците и др.членове; 

5) Да подпомага българския учител за прилагане на етичните правила и норми. 



4. ФОРМИ НА РАБОТА  

Разглеждане на подадени жалби и сигнали и налагане на  санкции  с цел да се предупреди и 

превъзпита нарушителя към спазване на етичните норми и да се въздейства възпитателно върху 

останалите членове. 

Санкциите са: 

1) Писмено уведомяване на служителя или работника и даване публичност на случая; 

2) Предложение до работодателя за дисциплинарно наказание. 

 

5 . ДЕЙНОСТИ 

- Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и дава 

задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

- Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на заседание на 

Педагогическия съвет. 

- 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 взима 

решение най-късно в тримесечен срок от постъпването им. 

- Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия 

съвет на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък. 

 

6. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

м. септември 2019 г. 

Приемане на план за дейността на комисията. 

 

м. октомври 2019 г. - м. юни 2020 г. 

Свикване на съвещания на Комисията по етика веднъж на учебен срок или при подадени сигнали. 

 

м. юни 2020 г. 

Приемане на отчет за дейността на комисията и предложения за подобряване на работата и през 

следващата учебна година.  


