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ГЛАВА ПЪРВА 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1. Етичният кодекс е създаден на основание чл.175 ал.1 от ЗПУО и и чл. 16, ал.1, т.11 

от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата. 

Чл. 2. Цели на Етичния кодекс: 

1. Да създаде среда с утвърдена ценностна система в детската градина. 

2. Да регламентира основните норми и принципи на поведение, които работещите с 

деца трябва да знаят и прилагат в своята практика към детето, към семейството, към 

колегите и към обществото. 

3. Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към детската градина 

като институция. 

4. Да регламентира основни морални норми на поведение на семействата към работещите 

в детската градина. 

5. Да съдейства за придобиването на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на 

активното и отговорно гражданско участие. 

6. Да подпомогне формирането на толерантност към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин и към хората с 

увреждания. 

Чл. 3. Принципи на Етичния кодекс: 

1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето в образователния процес, 

към неговите достойнство и самочувствие и към неговите постижения. 

2. Равен достъп до качествено образование. 

3. Добросъвестност 

4. Равнопоставеност . 

5. Хуманизъм и толерантност. 

 

  
ГЛАВА ВТОРА 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩНОСТТА 

 

РАЗДЕЛ І. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО 
 

 Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на : 

 образование в здравословна, безопасна и сигурна среда съобразно националните 

образователни стандарти и в най-добрия интерес на детето ; 

 зачитане като активен участник в педагогическото взаимодействие; 

 възпитание в духа на националните и общочовешки ценности , традиции, 

нравственост и култура; 

 обща и допълнителна подкрепа съобразно неговите нужди; 

 поощрение за индивидуални и общи постижения; 

 на изразяване на мнение; 

 Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство 

методи на образование, възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми 

на въздействие. 

Чл. 6. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му 

от рисковата ситуация. 

Чл. 7. Педагогическите специалисти и останалите служители в ДГ „Здравец“ – гр. 

Горна Оряховица имат следните отговорности съм децата : 
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1. да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и 

познаването на индивидуалните особености на всяко дете; 

2. да разбират и уважават уникалността на всяко дете; 

3. да се съобразяват с индивидуалните потребности на всяко дете от обща или 

допълнителна подкрепа; 

4. да създават безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, 

емоционалното и физическото развитие на детето.; 

5. да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички 

въпроси от негов интерес; 

6. да работят в най-добрия интерес на детето; 

7. да осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни 

грижи и образование; 

8. да не участват в практики, които нарушават достойнството на детето или са опасни 

и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие; 

9. да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на 

основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, 

или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите; 

10. да познават симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, вербално, 

емоционално малтретиране или неглижиране, да познават и спазват законите и 

процедурите,защитаващи детето от насилие; 

11. при съмнение за малтретиране да уведомяват органите за закрила на детето и да 

следят дали са предприети необходимите мерки; 

12. когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете , да му окажат пълно 

съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето; 

13. когато им станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и 

сигурността на детето, имат моралната и законова отговорност да информират 

съответните отговорни институции и органите по закрила на детето 

 
РАЗДЕЛ II. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО 

 

 Чл.8. Педагогическите специалисти и служителите в  ДГ „Здравец“ имат следните 

отговорности съм семействата: 

1. Да подпомагат семейството при отглеждането и възпитанието на децата. 

2. Да зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и 

убеждения. 

3. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и 

правото му да взема решения за своите деца. 

4. Да информират семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е 

подходящо, да го включват във вземането на такива решения. 

5. Да зачитат правото на семейството да бъде информирано за начина, по който 

работят с детето. 

6. Да не използват отношенията със семействата за лично облагодетелстване.  

7. Да не влизат в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на 

ефективността на работата  с детето. 

8. Да осигуряват конфиденциалност на информация и зачитане правото на 

семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша 

грижа.. 

9. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, 

споделяйки наблюденията си за детето с цел  всички включени страни да вземат 

информирано решение, като стриктно се въздържат от вземане страна в 

конфликта.  
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РАЗДЕЛ III. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ 

  

Чл.9. Педагогическите специалисти и служителите в  ДГ „Здравец“ имат следните 

отговорности съм колегите 

1. Да изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и 

колегиалност; 

2.  Да работят за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет  чрез  лично 

поведение и чувство за отговорност.  

3. Да  споделят информация и опит с цел подпомагане на колеги в тяхното 

професионално развитие и израстване; 

4. Да не допускат  действия, които биха уронили престижа на детското заведение, 

работодателя и професията.   

 
РАЗДЕЛ ІV. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО  

 

Чл.10.Педагогическите специалисти и служителите в  ДГ „Здравец“ имат следните 

отговорности съм обществото 

1. да предоставят висококачествени програми и услуги, за които притежават 

компетентност и правоспособност; 

2. да осъществяват дейността си в условия на спазване на всички законови и подзаконови 

нормативни актове в областта на образованието; 

3. да работят за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава 

адекватни здравни грижи, храна, образование и възпитание; 

4. да съдействат за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от 

обществото; 

5. да популяризират добрите практики и успехите на детската градина сред обществото; 

6. да работят за приобщаване на обществото и повишаване на чувствителността му към 

предучилищното образование ; 

7. да работят за подкрепа на законите и политиките на страната. 

 

 
РАЗДЕЛ V. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ       
     

Чл.11. Педагогическите специалисти и служителите в  ДГ „Здравец“ се задължават в 

професионалната си дейност да спазват следните правила: 

1. да уважават уникалността и потенциала на всяко дете; 

2. да работят в най-добрия интерес на детето; 

3. в работата си в никакъв случай да не използват физически наказания и 

възпитателни методи, уронващи достойнството на детето; 

4. да уважават и подкрепят семействата при отглеждане и възпитание на децата; 

5. да уважават колегите и да ги подкрепят и насърчават в изпълнение на настоящия 

Етичен кодекс; 

6. да поддържат висок стандарт на професионално поведение, като постоянно 

обогатяват знанията и уменията си; 

7. да служат като застъпници на детето и семейството в общността и обществото; 

8. да спазват етичните правила, заложени в този кодекс. 

 
РАЗДЕЛ VІ. РОДИТЕЛИ 

 

Чл.12. Родителите на децата от ДГ „Здравец“ имат следните права, свързани с етиката в 

отношенията с работещите в детското заведение: 

1. да получават информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на 

правилата в ДГ и за приобщаването им към общността; 

2. да се срещат с ръководството на ДГ, с учителите и с другите педагогически 
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специалисти в определеното време за консултации или в друго удобно за двете страни 

време; 

3. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат правата и интересите на детето; 

4. да получават информация, подкрепа и консултиране в ДГ по въпроси, свързани с 

образованието и с личностното развитие на децата им; 

5. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на ДГ; 

6. да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на ДГ. 

Чл.13. (1) Родителите имат следните задължения, свързани с етичните правила в ДГ  

1. да осигуряват редовното присъствие на детето, ако то е в задължителна 

предучилищна подготовка, като уведомяват своевременно ДГ в случаите на отсъствие на 

детето; 

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската 

градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата на общността; 

3. да спазват правилника за дейността на ДГ, ПЗБУВОТ, вътрешните правила и 

разпорежданията на директора на институцията, които се отнасят за тях; 

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка на децата като част 

от изграждането на умения за учене през целия живот;. 

5. да участват в живота на детската градина в съвместни дейности, организирани от 

педагогическите специалисти; 

6. да се явяват в детската градина след покана от директор, учител или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време; 

7. да участват в родителски срещи, педагогически консултации, празници, развлечения, 

творчески вечери и др.; 

8. да уведомяват незабавно ДГ за промяна в адреса или телефоните за връзка, както и за 

промяна в семейното положение , ако то има връзка с детето им. 

(2) Родителите на децата, посещаващи детската градина, дължат уважение на 

педагогическите специалисти и останалите работещи в детското заведение и им оказват 

морална подкрепа при изпълнение на техните професионални задължения. 

(3) При възникнали проблеми в ДГ , свързани с детето им, да уведомят директора и 

учителите преди всички останали и да положат усилия за решаване или преодоляване на 

различията. 

            Чл.14. Доверието и взаимното уважение между професионалиста и семейството са в 

основата на взаимоотношенията помежду им. В този смисъл професионалистът се 

ангажира да работи за изграждане на доверие с децата и родителите, да защитава 

интересите на децата, с които работи, да защитава принципите на поверителност на 

информацията, да създава реалистична очаквания за резултатите от работата си, да 

избягва действия и ситуации, които биха предизвикали конфликт. 

  
РАЗДЕЛ VІI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ   

Чл.15. Конфликт на интереси е състояние, при което определено длъжностно лице има 

интереси - частни и професионални, които не съвпадат или са противоположни.. 

1. Учителят/служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат 

до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да 

информира веднага ръководителя си. 

2. Когато учителят/служителят се съмнява, дали дадена дейност е съвместима със 

служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител. 

3. Учителят/служителят не може да използва служебното си положение за лично и на 

семейството си облагодетелстване. 

4. Учителят/служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го 

постави в реален или предполагаем конфликт на интереси. 
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5.  В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с 

нарежданията на ръководителя му, Учителят/служителят може да се оттегли от 

служебни си задължения, които са причина за възникването на конфликта. 

6. Учителят/служителят, напуснал детската градина, не трябва да злоупотребява с 

информацията, която му е станала известна във връзка с длъжността, която е 

заемал или с функциите, които е изпълнявал. 

 
РАЗДЕЛ VІII. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 

 

Чл.16. 1. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението 

му казуси към ДГ „Здравец”се създава Комисия по етика. 

2. Членовете се избират от Общото събрание за срок от две години. 

3. Те трябва да имат най-малко 3 години трудов стаж в детското заведение. Могат да 

бъдат преизбирани за още две. Следващият избор е след двугодишен интервал. 

4. Комисията се избира в срок до един месец след приемането на Етичния кодекс от 

Педагогическия съвет. 

Чл.17. Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс и 

дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс. 

Чл.18.    Комисията по етика приема Правила за дейността си, които се утвърждават на 

заседание на Педагогическия съвет. 

Чл.19. Комисията по етика разглежда подадените сигнали, свързани със спазването на 

този кодекс и предлага на директора мерки за разрешаване на конфликта.  

Чл.20. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика, която се 

завежда във входящия дневник на институцията. 

 Чл.21.Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали най-късно в едноседмичен 

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

директорът взема окончателно решение. 

  

 
РАЗДЕЛ ІХ  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1 . За неспазване нормите на поведение в този кодекс педагогическите специалисти и 

служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за предучилищното и 

училищно образование и Кодекса на труда. 

§ 2 . При първоначално встъпване в длъжност, Директорът  е длъжен да запознае 

служителя с разпоредбите на този кодекс, което се удостоверява с подписана Декларация. 

§ 3 . Контролът за спазване на настоящия Етичен кодекс се осъществява от директора, 

членовете на комисията по етика и членовете на Обществения съвет на ДГ. До тях се 

отнасят сигнали за нарушение на настоящия Етичен кодекс. 

§ 4 . Изменения в настоящия Етичен кодекс могат да се направят след внасянето на 

писмено мотивирано предложение до директора на ДГ от всеки член на общността на ДГ, 

след което се предлагат за обсъждане на педагогическия и обществения съвет и се внасят 

на заседание на педагогическия съвет за приемане. 

§ 5 . Настоящият кодекс е приет на заседание на Педагогически съвет с Решение  от 

Протокол №2 от 20.10.2018г., утвърден със Заповед на Директора № 55  /  20.10.2017г. и 

влиза в сила от датата на приемането му. Допълнения с Решение от Протокол №2 от                   

11.10.2018. 

   

  

 


