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 Załącznik 1 do zarządzenia nr 32/2021 

Dyrektora Szkoły z dnia 16.09.2021r.  

 

 

Kodeks Etyki Nauczycieli  

Szkoły Podstawowej  

nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi                    

i  Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach 

  

Podstawa prawna: 

 

 
1. Art. 68 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2031.07.2020 

r., poz. 1327 z późn. zm).  

3. Preambuła, art.4 oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 

poz. 2215 z późn. zmianami)  

4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84). 

5. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11). 

 

 

Zasady ogólne 

§1 

Kodeks Etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

i  Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach określa standardy postępowania, których 

przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i  wysokich walorów moralnych 

pracowników Szkoły w związku z   wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. 
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§ 2  

 

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o:  

1. Szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi   i  Sportowymi 

im. J. Kusocińskiego w Łomiankach. 

2 .  Nauczycielu - należy rozumieć nauczycieli Szkoły.  

3. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Nauczycieli i Pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi   i  Sportowymi im. J. Kusocińskiego 

w  Łomiankach. 

 

§ 3  

 

1. Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania nauczyciela wobec jego odbiorców, 

wychowanków  i ich rodziców lub opiekunów, podejmowane w ramach jego czynności 

zawodowych, mają szczególny wymiar etyczny wynikający z roli społecznej nauczyciela. 

2. Jako dysponent dóbr edukacyjnych nauczyciel ponosi odpowiedzialność za sprawiedliwy 

dostęp do możliwości rozwojowych pozostających w jego dyspozycji. Jako reprezentant 

świata dorosłych wobec dzieci nauczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za 

przekazywanie dzieciom  wartości, norm życia społecznego i wiedzy delegującej go 

społeczności. 

3. Kodeks obowiązuje wszystkich nauczycieli podczas wypełniania przez nich codziennych 

obowiązków oraz w ich kontaktach z  wszystkimi jej nauczycielami, pracownikami, 

uczniami i  rodzicami.  

§ 4  

 

1. Każdy nauczyciel składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem, w którym 

zobowiązuje się także do przestrzegania zasad określonych w tym Kodeksie. Oświadczenie, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, dołącza się do akt osobowych. 

2. Nowo zatrudniany w Szkole nauczyciel składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem 

Etyki z chwilą zawarcia umowy o pracę. 
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Kodeks Etyki nauczycieli   Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i  Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach 

 

§ 5 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i  obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel Szkoły, poza przestrzeganiem norm i przepisów prawa, zobowiązany jest także do 

przestrzegania podstawowych zasad etycznych oraz stosowania się do dobrych obyczajów 

i  praktyk życia zawodowego. 

3. Nauczyciel strzeże godności zawodu nauczycielskiego tak w życiu zawodowym, jak 

i  prywatnym oraz w działalności publicznej, łącząc godność osobistą z poszanowaniem 

godności innych ludzi. 

4. Nauczyciele rzetelnie realizują zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

5. Pedagodzy wspierają każdego ucznia w jego rozwoju, jednocześnie dążąc do pełni własnego 

rozwoju osobowego. 

6. Nauczyciele kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,  umiłowaniu Ojczyzny, 

w  poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i  szacunku dla każdego człowieka. 

7. Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne 

uwarunkowania ucznia i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich 

działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

8. Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających 

systematyczną współpracę relacji z rodzicami ucznia, respektuje ich prawa rodzicielskie oraz 

ich prawo do informacji i konsultacji. 

9. Nauczyciel dba o majątek i środki publiczne, którymi dysponuje jako pracownik i nie 

wykorzystuje środków i materiałów, które są własnością Szkoły do celów prywatnych. 

10. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem dziecka i jego 

rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel jest 

szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które 

mogą być przez inne osoby interpretowane jako korupcyjne. 
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11. W relacjach ze współpracownikami nauczyciel kieruje się zasadą, że ocenianie i konstruktywna 

krytyka pracy i postępowania każdego nauczyciela jest ważnym narzędziem podwyższenia 

profesjonalnego poziomu całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany 

powstrzymywać się od deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używanie 

profesjonalnych ocen do rozgrywek osobistych. Dbając o godność zawodu, nauczyciel 

powstrzymuje się od tego typu wypowiedzi w obecności osób postronnych. 

12. Nauczyciel ma obowiązek reagować na fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony 

innych nauczycieli. W takich sytuacjach powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać 

współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą lub odwoływanie się 

do pomocy Dyrektora Szkoły i  innych nauczycieli. 

13. Relacje między nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami  powinny 

być nacechowane zaufaniem,  uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności 

przekonań   i światopoglądu.  Nie można nikogo dyskryminować z powodu jakichkolwiek 

różnic światopoglądowych. 

14. Nauczyciel nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków 

służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych.  

15. 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.). 

16. Nauczyciel dba o wizerunek Szkoły: 

1) nie podważa na forum zewnętrznym autorytetu swoich przełożonych, koleżanek i kolegów 

oraz ich kompetencji i uprawnień; 

2) odznacza się wysoką kulturą osobistą oraz dba o kulturę słowa; 

3) dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania i wyglądu, 

właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim; 

4) utrzymuje pożądane relacje ze współpracownikami, tj. brak ostrej wymiany zdań, kłótni, 

spięć, rzutujących na jakość pracy; 

5) wstrzymuje się od wyrażania niesłusznych opinii i rozpowszechniania krzywdzących, 

nieprawdziwych informacji, niepomawiania, nieośmieszania, nieobrzucania inwektywami;  

6) dba o rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności 

przestrzega ustalonego zakresu, wymiaru i terminów zajęć dydaktycznych; 

7) jest życzliwy i taktowny w stosunku do innych nauczycieli, uczniów, rodziców, klientów 

szkoły oraz jej pracowników; 

8) nauczyciel nie angażuje się w przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osłabienia 

konkurencyjności Szkoły. 
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Postanowienia końcowe 

§ 6 

 

1. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych zawartych w Kodeksie 

jest jako działalność na szkodę Szkoły.  

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

działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i  naprawienie 

powstałych szkód. 

3. Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na każdy przejaw naruszenia lub 

zagrożenia naruszenia postanowień Kodeksu. 

4. Nauczyciel niezwłoczne informuje Dyrektora Szkoły o przebywaniu na terenie placówki 

nauczyciela będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka 

odurzającego. 

5. Za naruszenie postanowień Kodeksu każdy pracownik Szkoły ponosi odpowiedzialność 

karną lub porządkową, o ile przepisy prawa tak stanowią. 

6. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole mają obowiązek wszechstronnego 

wnikliwego rozpatrzenia każdej informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia norm 

etycznych zawartych w Kodeksie. 

7. W przypadku naruszenia norm etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków 

międzyludzkich, nienoszącego znamion naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, 

bezpośredni przełożony, po powzięciu informacji o naruszeniu, przeprowadza 

z  pracownikiem rozmowę, w której wskazuje zakres nieprawidłowych zachowań oraz 

wyraża dezaprobatę dla takich zachowań. W przypadku powtórzenia się podobnych 

zachowań okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przy ocenie pracownika. 

8. Pracownik, który powziął informacje o naruszeniu lub realnej możliwości naruszenia 

postanowień Kodeksu, stanowiących jednocześnie naruszenie prawa powszechnie 

obowiązującego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego 

przełożonego. 
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9. W przypadku naruszenia norm etycznych, będącego jednocześnie naruszeniem 

powszechnie obowiązującego prawa: 

1) pracodawca podejmuje czynności określone w art. 109–113 Kodeksu pracy, jeżeli 

nieetyczne zachowanie wypełnia przesłanki określone w art. 108 Kodeksu pracy lub 

odpowiednio czynności porządkowe lub dyscyplinarne określone w ustawie z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.), 

2) pracodawca zawiadamia właściwe organy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia 

znamiona przestępstwa lub wykroczenia określone w przepisach prawa. 

10. Kodeks Etyczny podlega publikacji na stronach internetowych Szkoły w celu 

poinformowania interesantów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków 

służbowych przez nauczycieli i pracowników. 


