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                                           ПЛАН 
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ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

           1.  Етичната комисия е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в 

състав:     

 

                  Председател: Петя Георгиева - директор 

       Членове:    1. Мариета Димитрова- старши начален учител 

                                      2.Денчо Вълчев- старши учител 

                3.Христина Одаджийска - ЗАС 

 

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет от 

08.09.2021г. 

                       3.Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една година. 

                       4.Комисията по етика приема Правила за дейността си, с които се запознава 

Педагогическият съвет и които се утвърждават от Директора. 

                       5.Комисията по етика отчита дейността си на годишния Педагогически 

съвет.`  

6. Комисията по етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването 

на този кодекс, а при необходимост се самосезира. 

  7. Всеки заинтересован член може да внесе жалба до Комисията по етика, 

която се завежда във входящ дневник. 

8. 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. 



                       9.Етична комисия - работи със следните стандарти: 

- за управление на качеството 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. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

1. Бърза и ефективна защита на интересите на жалбоподавателите. 

2. Създаване на условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на 

училището. 

3. Разглеждане на всички сигнали и жалби за нередности появили се в процеса на 

обучението, както и постъпилите предложения, да става в установените за това 

срокове, обективно и законосъобразно. 

 
ІII. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби. 

2. Преценява тяхната основателност и при необходимост може да изиска от 

ръководството на училището и длъжностните лица допълнителна информация. 

3. Комисията взема решение не по-късно от 7 дни от постъпване на предложението, 

сигнала или жалбата и сезира директора на училището. 

4. Осъществява обратна връзка с жалбоподавателя (освен, ако сигнала не е  

анонимен), като го информира за хода на оплакването и предприетите действия от 

комисията. 

5. Следи за предприетите действия по жалбата, сигнала, предложението. 

6. Членовете на комисията са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване 

на класифицираната информация и информацията по Закона за защита на личните 

данни. 

 

 IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по етика, 

нейната роля и място за подобряване на качеството и ефективността в работата на  

училището.  

                                          Срок: м. септември 2021г. 

                                          Отг.: Председседател на Комисията 

  

2.  Определяне на място за кутия за жалби, сигнали и предложения и поставянето й. 

                                          Срок: м. септември 2021г. 

                                          Отг.: Комисията 

 

3  Да се заведат и водят следните книги: 

3.1.  Входящ дневник за регистриране на постъпилите жалби, сигнали и 

предложения. 

                                          Срок: м. септември 2021г. 

                                          Отг.: Председател на Комисията 

 

3.2.  Книга за решенията от протоколите от заседанията на комисията. 

                                          Срок: м. септември 2021г. 



                                          Отг.: Председател на Комисията 

 

          

 

 

             4.  Всяка постъпила жалба, сигнал, предложение се регистрира с входящ номер в  

                  регистъра на училището. 

                                                    Срок: постоянен 

                                                    Отг.: ЗАС 

 

             5.  За проведените  заседания и взети решения се води протокол, който се подписва 

                  от   Председателя на комисията и от протоколчика.   

                                                    Срок: постоянен 

                                                    Отг.: Председател на Комисията 

       

             6.  Комисията взема решение по всяка конкретна жалба, сигнал или предложение 

                  след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на   

                  заинтересованите лица, с мнозинство повече от половината от присъстващите 

                  членове и най-късно в 3-дневен срок от приключване на обсъжданията. 

                                                   Срок: постоянен 

                                                   Отг.: Комисията 

 

             9.  Комисията предоставя решението по всяка конкретна жалба, сигнал или 

                  предложение на директора на училището, не по-късно от 1 ден от вземане на 

                  решението. 

                                                    Срок: постоянен 

                                                    Отг.: Председател на Комисията 

 

10. Осъществява обратна връзка с жалбоподавателя (освен, ако сигнала не е   

       анонимен), като го информира за хода на оплакването и предприетите 

       действия от комисията. 

                                                   Срок: постоянен 

                                                   Отг.: Комисията 

 

11. Комисията контролира изпълнението на решенията по всяка конкретна жалба, 

сигнал или предложение. 

                                                   Срок: постоянен 

                                                   Отг.: Комисията 

 

12. Комисията отчита дейността си на заседание на Педагогическия съвет два пъти  

в годината – в края на I учебен срок и в края на годината. 

                                                    Срок: м. февруари, м. юни 2022г. 

                                                    Отг.: Председател на Комисията 

 

 

                                                                                                  

                    
 


