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Wprowadzenie 

                   Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję 

zawodu są: ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania 

myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz 

przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego      

i religii. 

Nauczyciele i pracownicy szkoły winni być osobami godnymi zaufania 

publicznego. 

Kodeks nauczyciela i pracownika szkoły określa podstawowe zasady, które 

uznane są za wiążące przez wszystkich przedstawicieli zawodu oraz które 

identyfikują misję społeczną i odpowiedzialność etyczną na wszystkich 

płaszczyznach jego wykonywania. 

Są one ujęte w  3 częściach. W pierwszej zostały zgromadzone zasady                    

o charakterze ogólnym. W drugiej zawarte są normy etyczne określające 

odpowiedzialność zawodu wobec społeczeństwa, własnego środowiska 

zawodowego oraz pracowników. W części trzeciej umieszczono zobowiązania 

dotyczące popularyzacji etyki zawodowej i jej przestrzegania.  

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

Zasady ogólne 

Nauczyciele i pracownicy Szkoły tworzą grupę zawodową, która wywodzi się          

z tradycji zawodu nauczyciela, ma swój etos, organizację, system kształcenia       

i rekrutacji. W oparciu o art. 6 Karty Nauczyciela tekst jednolity ( Dz. U.              

z 1997r. Nr 56,poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. 

Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) nauczyciel obowiązany jest realizować 



zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą; 

Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć  do pełni własnego 

rozwoju osobistego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać 

młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych               

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

CZEŚC DRUGA 

I Nauczyciele i pracownicy Szkoły wobec społeczeństwa 

1.Swoją pracą przyczyniają się do rozwoju jednostek i całego społeczeństwa. 

2.Aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu w społeczeństwie świadomości 

znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich w celu 

poprawy jakości życia, rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego. 

3.W pracy zawodowej nie stawiają interesu osobistego ponad interes ucznia.  

4.Wykonywaniu obowiązków służbowych kierują się uczciwością, rzetelnością  

i lojalnością. 

5.Pogłębiają swoją wiedzę zawodową celem kompetentnego załatwiania spraw 

interesantów. 

6.Życzliwie i uprzejmie traktują każdego interesanta przychodzącego do Szkoły 

oraz przekazują wyczerpujące, jasne i zrozumiałe informacje dotyczące jego 

spraw.  

7.Dbają o wysoki poziom nauczania i dobrą atmosferę w placówce.  

II Nauczyciele i pracownicy Szkoły wobec własnego środowiska 

1.Pracują rzetelnie, dążąc do ulepszania świadczonych usług. 

2.Dokładają starań, by stać się częścią zespołu, w którym przestrzega się zasad 

dobrej organizacji pracy.  



3.Kierują się właściwie pojętymi zasadami solidarności zawodowej, dbając         

o pozytywny wizerunek zawodu.  

III Nauczyciele i pracownicy szkoły wobec pracodawców 

1.Dbają o dobre imię swojej Szkoły, zmierzając do wykreowania i utrwalenia        

w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku. 

2.Dążą do rozumienia i pogłębienia wiedzy o zadaniach i celach Szkoły .  

3.Unikają zachowań nieetycznych. 

 

CZEŚĆ TRZECIA 

 Postanowienia końcowe 

1.Nauczyciele i pracownicy Szkoły w działaniach związanych  z wykonywaną 

pracą przestrzegają zasad etyki zawodowej określonej  w niniejszym kodeksie. 

2. Dążą do pogłębiania i upowszechnienia świadomości etycznej. 

 

Kodeks Etyczny Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 wchodzi 

w życie po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i podpisaniu przez 

wszystkich pracowników Szkoły, tj. w dniu 28.04.2011roku. 

 

Z treścią niniejszego Kodeksu mieszkańcy Gminy Włocławek mogą zapoznać 

się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2: WWW.sp2.wlc.pl bądź          

w placówce. 
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