
 



ПРАВИЛНИК НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА КЪМ ПГСС –ГРАД ЧИРПАН 

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. За спазване на Етичния кодекс в ПГСС и разрешаване на възникнали 

с приложенията му казуси се създава Комисия по етика. 

2.Членовете на комисията се избират от Педагогическия съвет за срок 

от 3 години и са 3-ма на брой. 

3.Комисията се избира в срок от един месец след утвърждаване на 

Етичния кодекс. 

 

ІІ.ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 

1.Комисията по етика : 

- разглежда жалби, свързани с неспазването на този кодекс 

- дава задължителни тълкувания на този  Кодекс 

2. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по 

етика. 

3.Комисията по етика  разглежда постъпилите жалби и се произнася с 

мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването 

им. 

3. При установено неспазване на този Кодекс Комисията налага 

санкции. Непроизнасянето в срок се счита за мълчалив отказ за 

налагане на санкции. 

4.Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да се отчита 

дейността си пред Педагогическия съвет. 

5.Заседанията на Комисията се произнася по професионални и 

морално-етични проблеми и взема тълкувателни и/ или/ арбитражни 

решения, съобразени с Етичния кодекс и ПДУ, отнасящи се до: 



- Моралните отговорности на учителя към ученика; 

- моралните отговорности на учителя към семейството; 

- взаимоотношенията с колегите; 

- моралните отговорности към обществото; 

- професионалното поведение на учителя и опазването на служебна 

тайна; 

- конфликтите на интереси в училище. 

6. Когато при разглеждане на жалби Комисията констатира данни за 

други нарушения, извън тези, предвидени в Етичния кодекс, следва да 

се сигнализират компетентните органи за търсене на съответната 

отговорност, извън пълномощията на Комисията. 

7.Комисията взема решения на заседания в пълен състав. 

8.Комисията не разглежда и не се произнася по анонимни сигнали. 

9.Заседанията на Комисията са открити и на тях се канят да 

присъстват заинтересованите страни. 

10. Решенията на Комисията могат да се обжалват писмено , съгласно 

Закона за административните нарушения и наказания. 

Настоящият Правилник е приет на заседание на ПС на 3.09.2018г. 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

1.Eвелина  Генова – старши учител по философски дисциплини 

2.Петко Гогов – учител по физическо възпитание и спорт                            

3.Величка Ницова – учител по теоретични дисциплини 


