ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА

“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” - гр. КНЕЖА
гр. Кнежа, обл. Плевен, ул.”М.Боев” № 5, тел./факс 09132 / 7230, e-mail: pqm kn@mail.bq

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
]. Комисията по колегиална етика е създадена на основание чл.19, ал.2 от Закона за
държавния вътрешен финансов контрол и писмо на МОН №33834/17.04.2002г. във връзка с
изграждане и функциониране на СФУК.
2. Комисията по колегиална етика е създадена да следи за спазването на Етичния кодекс и
решаването на възникнали казуси.
3. Членовете на комисията по колегиална етика са избрани от Педагогическия съвет за срок
от три години, след утвърждаване на етичния кодекс.
2. Всяка година комисията се актуализира.
II. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА
Училищната комисия по колегиална етика е актуализирана на заседание на ПС със заповед
на Директора № Р Д - 17- 778 / 14.09.2017г. и работи в следния състав:
П редседател:
Ч ленове:

1.

2.
3.
4.

инж. Йоана Хичкова

здуд

инж. Нели Аврамова
Юли Горнишки
Малинка Цалова
Божидар Пейчев

старши учител
учител
старши учител
техник

III. ОСНОВНИ ЦЕ.1И:
1. Формиране на устойчиви колегиални взаимни отношения в ПГМЕТ „Хр. Смирненски” гр. Кнежа чрез изграждане на поведение на уважение, доверие, сътрудничество и коректност.
2. Прилагане на механизмите, които регламентират правата и задълженията на всички
участници в учебновъзпитателния процес и спазване на високи стандарти на етично
поведение.
3. Създаване на система за саморегулация на учители, служители и работници в ПГМЕТ „Хр.
Смирненски” - гр. Кнежа чрез прилагане на разпоредбите на Етичния кодекс.
IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Изработване на стандартни оперативни процедури, указания и формуляри за оценка на
етичните аспекти в училище.
2. Подпомагане уменията на учители, служители и работници за решаване на етични дилеми
в училищната практика чрез консултации и обучение.
2. Утвърждаване авторитета на ПГМЕТ „Хр. Смирненски” чрез лично поведение и
чувство на отговорност.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Запознаване на учители, служители и работници в ПГМЕТ „Хр. Смирненски” с Етичния
кодекс и механизмите за наблюдение и прилагането му
срок: м. септември 2017г.
отг.: Комисия
2. Подготвяне на подходящи материали и теми, свързани с основните ценности, норми и
принципи на поведение и предоставянето им на класните ръководители за провеждане на
дискусии в допълнителния час на класа
срок: м. септември 2017г.
отг.: Комисия
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3. Анкетно проучване уменията на учители, служители и работници в ПГМЕТ „Хр.
Смирненски” за безконфликтно общуване
срок: м. октомври 2017г.
отг.: Комисия, психолог
4. Анкетно проучване уменията на учениците от ПГМЕТ „Хр. Смирненски” за
безконфликтно общуване
срок: м. октомври 2017г.
отг.: Комисия, психолог
5. Разработване на материали за допълнителния час на класа - „Безконфликтно общуване"
срок: м. ноември 2017г.
отг.: Психолог, класни ръководители
6. Провеждане на семинар на тема: „Етични предизвикателства в работата на учители,
служители и работници в ПГМЕТ „Хр. Смирненски” - гр. Кнежа
срок: декември 2017г.
отг.: Комисия, психолог
7. Провеждане на семинар „Решаване на конфликти в училище"
срок: м. януари 2018г.
отг.: Комисия, психолог
8. Изготвяне на материали и презентация за провеждане на тематична родителска среща на
тема: „Култура на речта и поведението"
срок: м. февруари 2018г.
отг.: Комисия, класни ръководители
9. Провеждане на обучение "Формиране на умения за работа в екип" по методични
обединения.
срок: м. февруари 2018г.
отг.: Психолог, председатели на МО
10. Провеждане на кръгла маса на тема: „Колегиална етика и партньорска взаимопомощ”
срок: м. март 2018г.
отг.: Комисия
11. Провеждане на тренинг на тема: „Самоусъвършенстване чрез толерантност и лоялност”
срок: м.април
отг.: Комисия, Психолог
12. Съдействие на класните ръководители в организирането и провеждането на лекции и
дискусии в допълнителния час на класа на теми, свързани с дискриминация на основата на
пол, народност, етническа принадлежност, религия..
срок: постоянен
отг.: Комисия
13.Съдействие на всеки представител на ПГМЕТ „Хр. Смирненски” за повишаване
общественото доверие и укрепване авторитета на училището като институция.
срок:постоянен
отг.: Комисия
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14. Провеждане на ежемесечни заседания на Комисията по колегиална етика
срок: текущ
отг.: Председател на комисия
15. Разглеждане на постъпили жалби, свързани с нарушаване на Етичния кодекс
срок: постоянен
отг.: Комисия
VI. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА:
ЗАСЕДАНИЕ М, СЕПТЕМВРИ
1. Избиране на секретар на комисията.
2. Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебна година.
3. Изготвяне на график за провеждане на конкретни дейности и мероприятия и посочване на
отговорници за тяхната организация, реализация и контрол.
ЗАСЕДАНИЕ М. ОКТОМВРИ
1. Анкетно проучване уменията на ученици, учители, служители и работници в ПГМЕТ „Хр.
Смирненски” за безконфликтно общуване
2. Отчет на проучване за причините за конфликти при общуването между ученици, учители,
служители и работници в ПГМЕТ ’’Христо Смирненски” - гр.Кнежа и набелязване на мерки
за работа с тях.
3. Текущи дейности
ЗАСЕДАНИЕ М. НОЕМВРИ
1. Разработване на материали за работа в допълнителния час на класа на тема
„Безконфликтно общуване".
2. Текущи дейности
ЗАСЕДАНИЕ М, ДЕКЕМВРИ
1. Организиране и провеждане на семинар на тема: „Етични предизвикателства в работата на
учители, служители и работници в ПГМЕТ „Хр. Смирненски” - гр. Кнежа
2. Текущи дейности
ЗАСЕДАНИЕ М. ЯНУАРИ
1.Организиране и провеждане на семинар „Решаване на конфликти в училище"
2. Текущи дейности
ЗАСЕДАНИЕ М. ФЕВРУАРИ
1. Приемане дейността на училищната комисия по колегиална етика през първия учебен срок
2. Провеждане на обучение "Формиране на умения за работа в екип" по методични
обединения.
3. Текущи дейности
ЗАСЕДАНИЕ М. МАРТ
1. Организиране и провеждане на кръгла маса на тема: „Колегиална етика и партньорска
взаимопомощ”
2. Текущи дейности
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ЗАСЕДАНИЕ М. АПРИЛ
1. Провеждане на тренинг на тема: „Самоусъвършенстване чрез толерантност и лоялност”
2. Текущи дейности
ЗАСЕДАНИЕ М. ЮНИ
1. Приемане дейността на училищната комисия по колегиална етика през настоящата учебна
година.
2. Обсъждане на предложения и набелязване на мерки за подобряване работата на
училищната комисия по колегиална етика през следващата учебна година.
3. Текущи дейности

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Спазване правилата на поведение са неизменна част от ежедневната работа на учители и
служители в ПГМЕТ „Хр. Смирненски” - гр. Кнежа.
2. Спазване на етичните правила за поведение е гаранция за законността и защита на
действията на учители служители и работници от неоснователни обвинения.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Училищната комисия провежда девет редовни заседания през учебната година.
2. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
3. Комисията докладва на Общо събрание решенията си относно подадени жалби за
нарушения на етичния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА
Инж. Йоана Хичкова - ЗДУД
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