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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА
Въведение
Етичния кодекс представя стандартите за етично поведение с деца в сферите на:
образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.
Моралния кодекс за работата с деца има за цел:
1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да
знаят и спазват в своята практика.
2. Да утвърдил волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата
им дейност.
3. Да насочва поведението и подпомогне работещите с деца в решаването на етични
проблеми, които срещат в своята практика.
4. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към
семейството, помежду им и към обществото.
Раздел I
Основни положения
Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните
ценности и принципи:
Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.
Чл. 3. Всяка дете притежава неповторима уникалност и стойност.
Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:
1) Свободата на изразяване на мнение;
2) Свободата на мисълта, съвестта и религията;
3) Формиране на собствени възгледи и права да ги изразява свободно.
Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство
методи на възпитание – физическо, психическо или друго насилие, или форми на
въздействие.
Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено,
нравствено и социално развитие.
Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият
пълния си потенциал.
Чл. 8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.
Чл. 9. Всяко дете попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането
му от рисковата ситуация.
Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.
Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и
социални качества.
Раздел II
Морални отговорности към детето

(2) Бившите служители трябва да се въздържат от действия и коментари, които могат
да накърнят доверието към образователната система, детската градина и към служителите в
тях.
Раздел VII
Конфликт на интереси
Чл. 54. Конфликтът на интереси възниква, когато личен интерес на служител го прави
зависим и пречи на безпристрастното и обективно вземане на решение или изпълнение на
задълженията му.
(1) Служителят трябва а избягва ситуации, които могат да доведат до конфликт на
интереси. При възникване на конфликт на интереси служителят трябва да уведоми
ръководителя си.
(2) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и по нареждане на директора на
детската градина служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са
причина за възникването на конфликта.
Раздел VIII
Комисия по етика
Чл. 55. За следене на спазването на този кодекс и за разрешаване на възникнали при
прилагането му казуси към детската градина се създава Комисия по етика.
(1) Членовете на комисията се избират от Педагогическия съвет за срок от 3 години.
Чл. 56. Комисия по етика
1. Разглежда жалби, свързани със спазването на Етичния кодекс;
2. Дава тълкувания по текстовете от Етичния кодекс;
3. Отчита дейността се пред Педагогическия съвет, един път в годината.
Чл. 57. Комисията по етика се произнася по внесените жалби най-късно в срок от три
месеца от подаването им.
(1) При неспазване на кодекса Комисията налага санкция.
(2) При не произнасянето на срока по ал.1 се приема, че комисията мълчаливо отказва
да наложи санкция.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Правилата записани в настоящия кодекс са задължителни в ежедневната работа на
служителите.
2. Приемането и спазването на правилата, записани в настоящия кодекс от всички
членове на колектива, допринасят за утвърждаването на детската градина.
3. Настоящият Етичен кодекс е отворен за промени и обогатяване, с оглед
усъвършенстване работата на детската градина, в интерес на децата в нея.
Етичния кодекс е приет на Педагогически съвет с Протокол №1/15.09.2020г.
Етичния кодекс е приет на Обществен съвет с Протокол №2/05.101.2020г.

