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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 
                             

 

        

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

 

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА  

ДИРЕКТОР НА ПГРТО – ПЛЕВЕН 

 

 

 

ПЛАН 

НА КОМИСИЯТА ПО КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА  

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението 

му казуси към Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 

град Плевен се създава Комисия по колегиална етика. Тя е съставена от представители 

на ръководството, педагогическия персонал и непедагогическия персонал. 

Задълженията на членовете и са регламентирани в Етичния кодекс за поведението на 

учителите, служителите и работниците в ПГРТО – Плевен, Работната инструкция 

„Регистриране и докладване на сигнали за нарушения на Етичния кодекс за 

поведението на учителите, служителите и работниците в ПГРТО – Плевен” и 

Вътрешни правила за реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на 

нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния 

кодекс.  

 

1. Състав на Комисията по колегиална етика в ПГРТО – Плевен: 

Председател :  Марияна Димитрова   - учител 

Зам.-председател: Цветана Маринова   - ЗДУД 

Членове:  Искра Траянова   - старши учител 

   Рени Панова    - ЗАТС  

       

2. Настоящият план за дейността на Комисията по колегиална етика в ПГРТО – Плевен е 

приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №16 /10.09.2020 година 
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ІІ. ЦЕЛИ  

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във 

всички аспекти на образованието чрез постигане на етично поведение на работещите с 

деца в сферата на образованието. 

1. Формиране на организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име 

на училището. 

2. Повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на учителите, 

служителите и работниците, както и издигне престижа на учебното заведение. 

 

ІІІ.ЗАДАЧИ 

1. Да се прилага система за регистриране и докладване на сигнали за нарушения на 

Етичния кодекс в ПГРТО – Плевен. 

2. Да се създадат условия за добра атмосфера на работа и прозрачност при 

осъществяване образователно-възпитателния процес.   

             

ІV. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Положителни резултати в образователно-възпитателния процес. 

2. Обществено призвание – създаване на привлекателна визия на учебното заведение. 

3. В дейността си да се ръководи от принципите на законност, независимост, 

обективност, справедливост, публичност и толерантност, като дава равни 

възможности за защита на правата и законните интереси на учителите, учениците и 

администрацията 

4. Колегиални отношения – изграждане на взаимно приемливи отношения между 

всички членове на организацията 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

1. Комисията по етика се представлява от Марияна Димитрова –  учител, а при 

нейното отсъствие – от Цветана Темелакиева Маринова – зам. директор по 

учебната дейност. 

      Срок: септември 2020 – септември 2021 г. 

2. Разглеждане на всички постъпили и надлежно регистрирани сигнали на заседания 

на Комисията по колегиална етика, за което се води протокол.  

Не се разглеждат анонимни жалби.  

      Отговорник: председател и членове на ККЕ 

      Срок: 14.09.2021 г. 

3. Свикване на първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен 

срок от получаването му. 

      Отговорник: председател и членове на ККЕ 

      Срок: септември 2020 – септември 2021 г. 

4. При невъзможност случаят да се изясни в едно заседание на Комисията по етика, 

се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото. 

      Отговорник: председател и членове на ККЕ 

      Срок: септември 2020 – септември 2021 г. 
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5. Извършване на проверка, включително разговор със свидетели на нарушението, 

при необходимост от допълнителни данни и доказателства, свързани със сигнала. 

      Отговорник: председател, пам.председател 

      Срок: септември 2020 – септември 2021 г. 

6. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора в качеството 

му на орган по назначаването и на работодател, за вземане на съответните 

дисциплинарни мерки по Кодекса на труда спрямо провинилите се учители, 

служители или работници. 

      Отговорник: председател и членове на ККЕ 

      Срок: 14.09.2021 г. 

7. Отчитане на дейността  на Комисията по колегиална етика веднъж годишно пред 

Педагогическия съвет на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия 

и обслужване – Плевен. 

      Отговорник: председател 

      Срок: 15.07.2021 г. 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

МАРИЯНА ДИМИТРОВА 

Председател на Комисията по колегиална етика 


