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Założenia ogólne

Kodeks  etyczny  nauczyciela  jest  zbiorem  podstawowych  zasad,  które  identyfikują

misję społeczną i odpowiedzialność etyczną nauczycieli w środowisku szkolnym. Oparty jest

na uniwersalnych zasadach moralnych i prawdzie.

Na podstawie art. 6 Karty Nauczyciela nauczyciel obowiązany jest realizować zadania

związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami  szkoły:

dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. 

W pracy zawodowej nauczyciel kieruje się wartościami humanistycznymi,  zwłaszcza

godnością  człowieka, zawartymi  w  Deklaracji  Praw  Człowieka  ONZ  i  Konwencji  Praw

Dziecka UNICEF.

Nauczyciel  powinien  być  osobą  godną  zaufania  publicznego.  Bierze  na  siebie

odpowiedzialność za przekazywanie uczniom wartości, norm życia społecznego i rzetelnej

wiedzy i informacji o świecie w celu ich rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego.

Naczelnymi  wartościami  są  dla  nauczyciela  dobro  i  bezpieczeństwo  ucznia,

uczciwość, życzliwość i otwartość.

 Zasady etyki nauczyciela

1. W pracy z uczniem nauczyciel  kieruje się przede wszystkim jego dobrem. Szanuje

godność ucznia i autonomię jego rodziny. Nie stosuje wobec niego wyzwisk, drwin,

ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego.

2. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych światopoglądów i przekonań religijnych,

respektujących ład społeczny i moralny.

3. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy

poszanowania kultury innych narodów oraz współdziałania ze światem przyrody.     

4. Nauczyciel pobudza ucznia do kreatywności w procesie nauki i aktywności w kulturze

oraz w środowisku lokalnym. Sprzyja rozwojowi jego pasji i zainteresowań.



5. Nauczyciel  wspiera  rodziców/opiekunów  prawnych  w  wychowywaniu dziecka  do

odpowiedzialności  za  własne  czyny  i  ponoszenia  konsekwencji  dokonanych

wyborów/czynów.

6. Nauczyciel  uczy  dzieci  i  młodzież  zasad  kultury  osobistej  oraz  współdziałania

w zespole według zasad zdrowego współzawodnictwa i fair play.  

7. W  ramach zadań  profilaktycznych  nauczyciel  przedstawia  uczniom  zagrożenia

płynące  z  nałogów  (alkoholizm,  narkomania,  komputer)  oraz  niezdrowego  stylu

życia.   

8. Stosunek  nauczyciela  do  ucznia  powinna  cechować  życzliwość  i  cierpliwość  oraz

stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

9. Nauczyciel  dokłada  starań,  żeby jak najlepiej  poznać problemy,  możliwości  i  inne

uwarunkowania ucznia, aby trafnie dostosować cele i metody swoich działań do jego

indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  (uczeń  zdolny  lub  o  specjalnych  potrzebach

edukacyjnych z powodu dysfunkcji). 

10. Nauczyciel  powinien  zrozumiale  przekazywać  uczniowi  i  jego  rodzicom  lub

opiekunom  wiedzę  o  tym,  jak  rozpoznaje  sytuację  i  problemy  oraz  informować

o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach,

wynikach i ocenach uzyskanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępniania.

11. Nauczyciel  współpracuje  z  instytucjami  lub  osobami  dorosłymi  decydującymi

o niepełnoletnim uczniu i broni jego praw i dóbr w przypadku ich naruszenia.

12. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania korzyści osobistych

kosztem ucznia i jego rodziców/opiekunów.

13. Nauczyciel stale podnosi swe kwalifikacje i rozwija kompetencje w celu zachowania

wysokiego poziomu nauczania i poprawy komunikacji w środowisku szkolnym.

14. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje

o  osobistych  sprawach  jego  podopiecznych,  czy  prezentowane  podczas  rad

pedagogicznych.

15. Nauczyciele  powinni  tworzyć  koleżeński  zespół  ludzi  wspomagających  się

w realizacji nauczania i wychowania młodego pokolenia. 

16. Doświadczony  nauczyciel  powinien  służyć  radą  i  pomocą  nauczycielom

rozpoczynającym pracę w szkole. 

17. Nauczyciel dba o przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy.



18. Nauczyciel,  który  naruszył  zasady etyki  zawodowej  powinien  podjąć niezwłocznie

działania  mające  na  celu  usunięcie  skutków  swojego  postępowania  i  naprawienie

powstałych szkód.

19. Nauczyciele w działaniach związanych z wykonywaną pracą przestrzegają zasad etyki

zawodowej określonej w niniejszym kodeksie.

Kodeks etyczny nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach

wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną tj. w dniu 01.09.2017 r.


