ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2010/2011
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach z dnia 10.03.2011 r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej w Staniewicach.
Kodeksu etyki nauczycieli oraz Kodeksu etyki pracowników samorządowych

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH
§ 1.
Nauczyciel Szkoły, zwany dalej „nauczycielem”, poza przestrzeganiem norm i przepisów
prawa, zobowiązany jest także do przestrzegania podstawowych zasad etycznych oraz
stosowania się do dobrych obyczajów i praktyk życia zawodowego.
§ 2.
Nauczyciel strzeże godności zawodu nauczycielskiego tak w życiu zawodowym, jak i
prywatnym oraz w działalności publicznej, łącząc godność osobistą z poszanowaniem
godności innych ludzi.
§ 3.
Nauczyciel aktywnie i twórczo realizuje misję Szkoły.
§ 4.
Nauczyciel dba o wizerunek Szkoły:
1) nie podważa na forum zewnętrznym autorytetu swoich przełożonych i kolegów oraz
ich kompetencji i uprawnień;
2) dba o rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności
przestrzega ustalonego zakresu, wymiaru i terminów zajęć dydaktycznych;
3) jest życzliwy i taktowny w stosunku do klientów Szkoły oraz jego pracowników;
4) odznacza się wysoką kulturą osobistą oraz dba o kulturę słowa.
§ 5.
Nauczyciel nie angażuje się w przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osłabienia
konkurencyjności Szkoły.
§ 6.
Nauczyciel rozwija swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do coraz lepszego
wykonywania pracy na rzecz Szkoły.
§ 7.
Nauczyciel przestrzega praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: DzU 2006 nr 90, poz.
631 ze zm.).
§ 8.
Nauczyciel docenia znaczenie pracy zespołowej, bierze na siebie odpowiedzialność za
właściwą organizację i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym
pracuje.
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§ 9.
Nauczyciel dokonujący oceny pracy podległego mu pracownika kieruje się okolicznościami
natury merytorycznej.
§ 10.
Nauczyciel w trosce o godność zawodu jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby
rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być przez inne osoby
interpretowane jako korupcyjne.
§ 11.
Nauczyciel dba o majątek i środki publiczne, którymi dysponuje jako pracownik i nie
wykorzystuje środków i materiałów, które są własnością Szkoły do celów prywatnych.

2

