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Kodeks Etyczny Nauczyciela jest zbiorem zasad służącym nauczycielowi
pomocą w rozstrzyganiu problemów etycznych jego zawodu. Dotyczy on
postawy nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności,
samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.
Naczelną wartością jest dla nauczyciela dobro ucznia, natomiast celem jego
działalności jest profesjonalne wspieranie ucznia w jego wszechstronnym
rozwoju osobistym.
W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje
przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego
szacunku wobec siebie.
Wyraża się to w etycznej postawie względem :
- uczniów
- rodziców
- innych nauczycieli
- miejsca pracy i władz zwierzchnich
Postawa nauczyciela wobec uczniów
1. Nauczyciel respektuje prawa ucznia – dziecka wyrażone w Konwencji Praw
Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji.
2. Odnosi się z przyjaźnią do ucznia.
3.Uznaje wyjątkowość , indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia
oraz dostarcza mu pomocy, wsparcia , aby mógł realizować swój potencjał
twórczy i intelektualny.
4. Chroni uczniów przed patologiami oraz reaguje na problemy uczniów ,
pomagając je rozwiązać.
5. Pomaga odnaleźć i rozwinąć uczniom zainteresowania i pasje .

-26. Wzmacnia poczucie własnej wartości uczniów.
7. Wykazuje troskę i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad
uczniami.
8. Zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą
wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności związanych z
światopoglądem i wyznaniem religijnym.
9. Zachowuje obiektywizm w ocenianiu ucznia oraz postępowaniu w sytuacjach
konfliktowych.
10. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem
ucznia i jego rodziców korzyści osobistych. Bezwzględnie odrzuca propozycje
płatnej pomocy (korepetycje) dla uczniów swojej szkoły.
11. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej
informacje o osobistych sprawach jego odbiorców. Ujawnienie wiadomości
objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas , gdy:
- zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego
zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa
- ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi lub zespołowi
nauczycielskiemu jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej skuteczności
oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych
Postawa nauczyciela wobec rodziców
1. Respektuje władzę rodzicielską , służy profesjonalną radą , mając na uwadze
dobro dziecka.
2. Dokłada wszelkich starań , aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału
w edukacji dziecka i wspierania procesu nauczania.
3. Honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji poprzez
uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci.
4. Przekazuje informacje , wskazując nie tylko słabe , ale przede wszystkim
mocne strony dziecka z zachowaniem obowiązujących przepisów , a także
z taktownym wyczuciem sytuacyjnym.

-35. Zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu
na sposób oceny uczniów.
Postawa nauczyciela względem nauczycieli i pracowników szkoły
1.Okazuje postawę koleżeńską wobec innych, respektowanie ich zawodowej
pozycji , poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i
pomocą w szczególności w stosunku do osób rozpoczynających karierę
zawodową.
2. Utrzymuje w tajemnicy informacje dotyczące współpracowników uzyskane
w trakcie pracy chyba ,że ujawnienie służy ważnemu zawodowemu celowi lub
jest wymagane przez prawo.
3. Powinien wymagać od innych nauczycieli nienagannego zachowania i
kierowania się zasadami etyki zawodowej.
4. Jeśli sam naruszył zasady etyki zawodowej powinien niezwłocznie podjąć
działania mające na celu usunięcia skutków swojego postępowania i
naprawienia powstałych szkód.
5.Wspólnie realizuje zadania szkoły , stosuje się do obowiązujących procedur
postępowania.
6. Stanowczo przeciwstawia się wszelkim sytuacjom korupcyjnym i naciskom
w różnorakiej formie np. łapówkarstwu, szantażowi , mobbingowi itp.
7. Rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności
oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych. Bierze na siebie odpowiedzialność
za właściwą organizację i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów
zespołu , w którym pracuje.
Postawa nauczyciela wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich
1. Pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom
nauczania .
2. Nieustannie zdobywa nową wiedzę celem doskonalenia swojego warsztatu
pracy.

-43. Dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę
programową i przyjęte w szkole programy.
4. Jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i
kwalifikacje.
5. Zachowuje odpowiednią kulturę bycia , zwłaszcza niedopuszczalne jest
w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków i napojów,
korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom.
6. Podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania
ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach ,
których jest świadkiem.
7. Przestrzega postanowień niniejszego kodeksu.
Zmian w kodeksie etycznym dokonuje komisja powołana przez Radę Rodziców
i Radę Pedagogiczną

-5Zasady powołania Komisji Etycznej:
- członków do Komisji Etycznej powołuje się poprzez tajne głosowanie
- w skład Komisji Etycznej wchodzą: dwóch nauczycieli, jeden pracownik
administracji szkolnej lub obsługi, jeden rodzic ucznia uczącego się w danej
szkole
- Komisję Etyczną powołuje się każdorazowo w sierpniu danego roku szkolnego
- Komisja Etyczna ma obowiązek złożenia pisemnego sprawozdania z rocznej
działalności w sierpniu danego roku szkolnego podczas plenarnego posiedzenia
Rady Pedagogicznej
Postępowanie Komisji Etycznej
W razie nie stosowania się do Kodeksu Etycznego Nauczyciela - Komisja
Etyczna pracuje zgodnie z ustalonym trybem postępowania:
- przeprowadza rozmowę w celu wyjaśnienia zajścia i dojścia do wspólnego
rozwiązania( porozumienie ustne)
- ponowna rozmowa z Komisją zakończona notatką służbową
- rozmowa z Komisją kończąca się podpisaniem kontraktu
- rozmowa z Dyrektorem Szkoły
- przedstawienie problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
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wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.

Skład Komisji Etycznej w roku szkolnym 2010/2011, zatwierdzony podczas
zebrania rady Pedagogicznej w dniu 2011 roku
1 Beata Tworek – przedstawiciel Rady Rodziców
2 Krzysztof Szkop – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
3 Henryka Machalska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
4 Anna Pietruszka – przedstawiciel pracowników administracji

