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Słowo wstępne 

Od lat jesteśmy świadkami funkcjonowania w naszym kraju kodeksów etyki: lekarskiej, 

sędziowskiej, adwokackiej, radcy prawnego, Karty etycznej mediów i innych. Wobec powyższego 

wprowadzenie kodeksu etycznego w szkołach jest tym bardziej konieczne i uzasadnione, gdyż 

dotyczy szczególnego podmiotu, jakim jest młody człowiek. Edukacja - z wyraźnym akcentem 

położonym na wychowanie - jako kuźnia ludzkich postaw jest pierwotna w stosunku do 

wymienionych zawodów i w związku z tym jest wobec nich co najmniej równie ważna.  

O zapotrzebowaniu na tego rodzaju dokumentu świadczy również fakt opracowywania przez 

nieliczne szkoły Kodeksów etycznych nauczyciela będących dobrowolnymi umowami między 

nauczycielami. Są to jednak – siłą rzeczy - dokumenty o dość niskiej randze. 

Potrzeba stworzenia Kodeksu Etycznego wynika ze świadomości, iż praca w szkole jest siłą 

napędową zmian społecznych. Kodeks Etyczny to nie tylko zbiór nakazów i zakazów, których 

należy przestrzegać, pracując w szkole,  lecz jest również przekazaniem pewnych wartości. 

Przepisy prawne i zasady moralne stanowią podstawę prawidłowej egzystencji społeczeństwa 

niedoskonałego, ale zmierzającego do ulepszenia zasad sprawiedliwości normujących życie 

społeczne. Tym bardziej obowiązywać one powinny społeczności szkolne, szczególnie 

predestynowane do ich przestrzegania, z racji kształtowania wiedzy i postaw moralnych 

kształconej przez nie młodzieży. 

Proces edukacyjny, który zagarnia i angażuje tak wiele przejawów życia, ma ogromny wpływ na 

stan wykształcenia i poziom moralny społeczeństwa. W pierwszej kolejności zasadami etycznymi 

próbowano objąć nauczycieli, jako tych, którzy aranżują i wdrażają ów proces. 

Międzynarodowa debata na temat roli i zadań nauczycieli we współczesnym świecie odbyła się 

pierwszy raz podczas konferencji UNESCO w Paryżu w roku 1965. Uchwalony tam dokument, 

nazwany "Rekomendacją", skierowano do wszystkich państw członkowskich. 

Zachęcał on do rozwijania myśli naukowej związanej z etyką zawodową. Apelowano w nim do 

narodowych organizacji nauczycielskich, by opracowały własne kodeksy etyczne lub kodeksy 

postępowania, które skłaniałyby nauczycieli do wzorowego wypełniania obowiązków 

zawodowych i przyczyniałyby się do zapewnienia im prestiżu w społeczeństwie. 

Dzisiaj polskie prawo oświatowe mówi m.in., że, ,Wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze 

powinny mieć odzwierciedlenie w sytuacjach szkół. Precyzyjne zapisy prawa wewnątrz-

szkolnego nie mogą być sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw 

człowieka, obywatela, praw dziecka, z ogólną normą państwa demokratycznego”. Ten 

ogólnikowy zapis nie może wystarczyć w zapewnieniu prawidłowego procesu edukacyjnego  

w skomplikowanych relacjach: nauczyciel - uczeń – rodzic, o którym MEN wypowiada się  

w następujący sposób: „Szkoła ukształtuje w uczniach postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu  

i społecznemu, takie jak uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz 

kultura osobista”. 

Kodeks  Etyczny Zespołu  Szkół Agrotechnicznych w Słupsku stanowi przyczynek do dyskusji  

o wartościach, które powinny obowiązywać w szkolnej społeczności. Podejmując kwes tie 

podnoszenia standardów moralnych w środowisku szkolnym mamy nadzieję, że wytyczamy 

sobie właściwy kierunek działania w dążeniu do samodoskonalenia. Świadomi moralnej 

odpowiedzialności za proces nauczania i wychowania pragniemy kształtować najlepsze wzorce 

etyczne naszej wspólnoty szkolnej, zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „Musicie od siebie 

wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” (Jasna Góra, 18.06.1983), w myśl zasad 

Tadeusza Kotarbińskiego o „dobrej robocie”.  
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Preambuła 

 

Kodeks Etyki Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku jest wezwaniem do wszystkich 

członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników), aby w życiu  

i pracy zawodowej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem.  

Kodeks Etyki oparty jest na wartościach chrześcijańskich, które są podstawowe, uniwersalne  

i niepodważalne.  

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi 

uczniom, rodzicom i środowisku. W oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991r. z późniejszymi zmianami i przepisy wydane na jej podstawie, szkoła realizuje cele  

i zadania wynikające z przepisów prawa oraz program wychowawczy szkoły. 

Nauczyciele Szkoły w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, 

jak i tradycji. 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm 

pracy pedagogicznej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny 

pracy nauczycieli z tego punktu widzenia. Dąży do rozwoju metodyki i dydaktyki, popiera 

eksperymenty treściowe i formalne. Stara się współtworzyć standardy jakości stanowiące 

kryterium oceny polskich szkół. W ocenie pracy pedagogicznej równą wagę przywiązuje do 

poprawności treściowej i metodycznej, jak i do akceptacji przez uczniów oraz stopnia realizacji 

przez nią zadań szkoły publicznej. 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując 

zarówno sprawdzone, jak i nowe metody, techniki społeczne i środki multimedialne, dba  

o najwyższy poziom techniczny swojej działalności. 

Kodeks etyczny Szkoły dotyczy postaw nauczycieli, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, 

ich kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy 

i kompetencji. 

Kodeks etyczny jest dokumentem uzupełniającym do: 

 Statutu szkoły 

 Obowiązków nauczyciela 

 Obowiązków nauczyciela dyżurującego 

 Regulaminu Rady Pedagogicznej 

 

My nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w celu 

zbudowania trwałej więzi pomiędzy wszystkimi interesariuszami edukacji w szkole ustanawiamy 

niniejszy kodeks i zobowiązujemy się do przestrzegania jego zasad. 

Kodeks opracowany został przez wyznaczony zespół nauczycieli po uwzględnieniu uwag 

uczniów, rodziców, przedstawiciela organu prowadzącego, przedstawiciela organu 

nadzorującego oraz nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. 

Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, jakim Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku hołduje  

i jakich chce przestrzegać. Stanowi on dla pracowników oraz uczniów wzorzec postępowania  

w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz uczniów, partnerów i społeczności 

lokalnych, zarówno w relacjach szkolnych, jak i pozaszkolnych. 
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Zasady obowiązujące w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

Zasady ogólne 

Za szczególnie ważne w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku uważamy respektowanie 

następujących zasad: 

Zasada poszanowania godności. 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i obowiązków, 

zarówno w aspekcie prawnym, jak i moralnym. Dyrekcja szkoły stoi na straży poszanowania tej 

godności przez pracowników i uczniów. 

Relacje między uczniami i pracownikami szkoły powinny być nacechowane zaufaniem, 

uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności przekonań i światopoglądu. Nie 

można nikogo dyskryminować z powodu jakichkolwiek różnic światopoglądowych.  

Pracownicy szkoły i uczniowie nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach 

uwłaczających ich godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących 

zaszkodzić dobremu imieniu ich lub szkoły.  

Zasada praworządności. 

Funkcjonowanie szkoły opiera się na prawie i przyjętych w jego ramach regulaminach.  

Wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w szkole. 

Szkoła udostępnia uczniom Statut, Regulaminy, Kodeks Etyczny i inne obowiązujące w niej 

przepisy. 

Uczeń, jak i pracownik szkoły ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych 

uprawnień. 

Zasada uczciwości. 

Uczciwość nauczyciela przejawia się w jego solidnej pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz  

w sprawiedliwej, jawnej ocenie osiągnięć ucznia. 

Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac i sprawdzianów, szczególnie tych ocenionych 

negatywnie. 

Relacje między nauczycielami, a uczniami winny układać się z zachowaniem stosownego 

dystansu i powagi oraz wzajemnej życzliwości. 

Niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywanie związków 

rodzinnych i osobistych, a także formułowanie pomówień wobec nauczycieli i innych osób.  

Zasada rzetelności. 

W odniesieniu do nauczycieli rzetelność oznacza prowadzenie działalności dydaktycznej  

w służbie prawdzie. Nauczyciel przyznaje się do porażek, unika formułowania sądów i opinii  

w problematyce, w której nie jest specjalistą. Ma prawo do wątpliwości i stawiania pytań. 

Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad stałym podnoszeniem swoich 

kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy przez cały okres nauki. W tym celu uczestniczy w zajęciach, 

wykonuje zlecone prace domowe oraz bierze aktywny udział w życiu szkolnym i kulturalnym. 

Prawem ucznia jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy i innych dóbr kultury 

zgromadzonych w szkole. Każdemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia uczeń może zadawać 

pytania dotyczące omawianych zagadnień, a także zgłaszać postulaty dotyczące przebiegu 

zajęć. 
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Naruszenie zasady rzetelności w szczególności polega na:  

 przeszkadzaniu w prowadzeniu zajęć i korzystaniu z nich przez uczniów, np. przez 

gadulstwo; 

 wnoszeniu do sali niedozwolonych materiałów; 

 podpowiadaniu w czasie egzaminu, sprawdzianów lub prac pisemnych o odpowiedzi 

ustnych; 

 przedstawianiu do oceny prac zakupionych lub przywłaszczonych; 

 nadużywaniu zwolnień lekarskich. 

Zasada dbałości o kulturę osobistą. 

Członkowie społeczności szkolnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury osobistej. 

Przejawem kultury osobistej jest w szczególności uszanowanie powagi miejsca i chwili poprzez 

odpowiednie zachowanie i strój podczas egzaminów, akademii i innych szkolnych uroczystości. 

Niedopuszczalne jest w szczególności: 

 używanie wulgaryzmów; 

 pozostawanie w stanie nietrzeźwym; 

 spóźnianie się; 

 prowadzenie rozmów na zajęciach oraz w bibliotece i czytelni; 

 wnoszenie do sal posiłków i napojów;  

 wchodzenie i wychodzenie w trakcie zajęć; 

 korzystanie na zajęciach z telefonów komórkowych; 

 przebywanie w salach w odzieży wierzchniej. 

Zasada poszanowania dóbr materialnych.  

Pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących 

jej bazę dydaktyczną. 

Uczeń przejawia troskę o techniczną sprawność i estetykę udostępnionych mu przedmiotów, 

urządzeń i zasobów. Nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr 

materialnych szkoły, jak również ich kradzież. 

Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego. 

Każdy powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego i społecznego, bowiem 

bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia 

publicznego. 

W szczególności należy więc: 

 przeciwstawiać się przemocy i agresji; 

 reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów  

w budynkach szkoły; 

 dbać, by szkoła była wolna od narkotyków; 

 walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży. 

Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły. 

Każdy członek społeczności szkolnej dba o promocję szkoły, propaguje jej sukcesy i osiągnięcia.  

Wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w dyskusjach wewnątrzszkolnych, 

by inspirować do przedsięwzięć służących doskonaleniu funkcjonowania szkoły.  

Powinnością wszystkich członków społeczności szkolnej jest unikanie działań wymierzonych  

w powagę i autorytet szkoły. 

Nie można prowadzić jakichkolwiek działań, powołując się na szkołę, jeśli w rzeczywistości są to 

przedsięwzięcia prywatne. 
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Uczeń także po ukończeniu szkoły winien świadczyć swoim poziomem moralnym  

i intelektualnym, dbać o dobre imię szkoły.  

Zasady dla Nauczycieli 

Z powołaniem nauczyciela wiąże się nierozerwalnie rola wychowawcy. Zadaniem nauczyciela 

jest pobudzanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i doskonalenia ucznia jako osoby 

obdarzonej godnością. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy nauczyciel w swoim postępowaniu 

kieruje się zasadami miłości i służby. 

Od wysiłku wychowawczego nauczycieli zależy właściwe rozumienie wartości moralnych  

i docenianie ich wielkiej wagi w życiu każdego człowieka. Od pracy nauczycieli zależy w dużej 

mierze, jacy będą obywatele Rzeczpospolitej, jej siła i pomyślność. 

Zasadniczym celem i zadaniem tej części Kodeksu jest uświadomienie nauczycielom wagi 

moralnego wymiaru ich pracy oraz wezwanie do podjęcia pracy nad sobą, aby przywrócić 

zawodowi nauczyciela należny prestiż społeczny.  

Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz podmiotowe 

traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia 

przebiega indywidualnie. 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:  

1. uczniów; 

2. rodziców; 

3. innych nauczycieli; 

4. miejsca pracy i władz zwierzchnich.  

Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania nauczyciela wobec jego odbiorców, uczniów i ich 

rodziców lub opiekunów, podejmowane w ramach jego czynności zawodowych, mają szczególny 

wymiar etyczny wynikający z roli społecznej nauczyciela.  

Społeczna rola nauczyciela wynika z wpływu, jaki może on swoimi działaniami wywierać na życie 

innych ludzi i ze społecznych oczekiwań wobec przedstawicieli zawodu nauczycielskiego. Jako 

profesjonalista pracujący w osobistych relacjach z uczniami i ich rodzicami, nauczyciel jest 

odpowiedzialny za charakter i skutki wpływu wynikające z tych relacji. Jako dysponent dóbr 

edukacyjnych nauczyciel ponosi odpowiedzialność za sprawiedliwy dostęp do możliwości 

rozwojowych pozostających w jego dyspozycji. Jako reprezentant świata dorosłych wobec dzieci  

i młodzieży, nauczyciel bierze na siebie odpowiedzialność za przekazywanie uczniom wartości, 

norm życia społecznego i wiedzy delegującej go społeczności.  

Wyliczone pola odpowiedzialności decydują o znaczeniu przestrzegania zasad etyki zawodowej  

w pracy nauczyciela i stanowią podstawę dla stawiania mu szczególnych wymagań etycznych.  

Naczelną wartością jest dla nauczyciela dobro ucznia. Celem jego działalności profesjonalnej jest 

wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju osobistym.  

W pracy zawodowej nauczyciel kieruje się fundamentalnymi wartościami humanistycznymi 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, zwłaszcza godnością człowieka jako 

osoby, jego podmiotowością, autonomią i prawem do nieskrępowanego rozwoju.  

Szczególną wartością jest dla nauczyciela godność zawodu nauczycielskiego rozumiana jako 

fundament zaufania i prestiżu środowiska zawodowego nauczycieli. Nauczyciel jest świadom, że 

każde naruszenie zasad etyki zawodowej podważa godność zawodową i może mieć negatywny 

wpływ nie tylko dla niego ale i dla całego środowiska.  
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Nauczyciel zdaje sobie sprawę, że jego osobista postawa wobec wartości życia społecznego, 

norm prawnych, moralnych i obyczajowych są nierozerwalnie związane z godnością jego 

zawodu, co sprawia, że jest on szczególnie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad etycznych 

 w życiu prywatnym.  

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu wykonywanej pracy, nauczyciel dokłada wszelkich 

starań aby stale rozwijać swoją wiedzę, wrażliwość etyczną oraz umiejętności interpersonalne  

i intrapsychiczne.  

Ze względu na specyfikę zawodu utrudniającą często obiektywny osąd własnych działań, 

nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za poddawanie swojej pracy systematycznemu 

nadzorowi poprzez obserwacje, superwizje i inne formy pracy zespołowej.  

Nauczyciel w swojej praktyce zawodowej staje często przed sytuacjami, w których istotne 

wartości i zasady etyczne pozostają ze sobą w konflikcie i nie da się ich jednocześnie w pełni 

zrealizować. Nauczyciel nie unika rozstrzygania wynikających stąd dylematów moralnych, 

podejmuje decyzje kierując się własnym rozeznaniem, a ponadto ujawnia te dylematy i inicjuje 

pracę swojego środowiska nad ich rozstrzyganiem. 

 

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej  

1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej  

i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.  

2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia. 

3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą. 

4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania. 

5. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia oraz jego rodziny.  

6. Nauczyciel stoi na straży realizacji chrześcijańskich wartości moralnych, uczy  

i wychowuje własną postawą i przykładem. 

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

respektujących ład społeczny i moralny.  

8. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości Ojczyzny. 

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

poszanowania kultury innych narodów.  

10. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we wszystkich fazach 

jego rozwoju, od poczęcia po naturalny kres.  

11. Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.  

12. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki 

nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady 

indywidualizacji. 

13. Powinnością moralną nauczyciela jest stałe podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych. 

14. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. 

 

 

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej  

I. Nauczyciel wobec ucznia  

1. Nauczyciel szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija 

samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy. 

2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice, szanuje 

ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania. 
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3. Nauczyciel troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia i w sferze 

intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. 

4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się rozumieć i wspomagać 

jego możliwości i potrzeby. Szczególną troską otacza osoby niepełnosprawne. 

5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia  

w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni ich współuczestnikami  

i współtwórcami tego procesu. 

6. Nauczyciel pobudza ucznia do odkrywania wewnętrznych źródeł jego twórczych 

możliwości i zdolności oraz inspiruje i pomaga w poszukiwaniu i wyborze tego, co dobre 

dla jego rozwoju i doskonalenia osobowego. 

7. Nauczyciel wychowuje ucznia do odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia 

konsekwencji dokonanych wyborów.  

8. Nauczyciel uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw 

prorodzinnych ucznia. 

9. Nauczyciel wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie 

oraz w zespole, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego 

współzawodnictwa. 

10. Stosunek nauczyciela do ucznia powinna cechować życzliwość, wyrozumiałość  

i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych 

kryteriów wymagań. 

11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek  

w traktowaniu i ocenie każdego ucznia i bez względu na okoliczności. 

12. Nauczyciela obowiązują poprawne relacje interpersonalne z uczniami i ich rodzicami. 

13. Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku 

do uczniów i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wobec uczniów wyzwisk, drwin, 

ośmieszania, kar cielesnych, szantażu lub nacisku psychicznego. 

14. Jednym z zadań nauczyciela jest ukazywanie zagrożeń płynących z nałogów patologii 

społecznych. 

15. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniać negatywnych informacji o uczniu i jego 

środowisku rodzinnym ani ujawniać powierzonych mu w zaufaniu tajemnic, z wyjątkiem 

sytuacji wyższej konieczności, np. gdy wymaga tego dobro ucznia lub szkoły.  

16. Niedopuszczalne jest włączanie uczniów do takich protestów czy strajków, których celem 

byłaby obrona partykularnych interesów nauczycieli. Możliwe są jedynie publiczne 

wystąpienia w obronie honoru i godności własnego narodu.  

 

II. Nauczyciel wobec pracowników oś wiaty  

1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien 

tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest 

nauczanie i wychowanie. Tworzenie grup nacisku dla obrony własnych korzyści jest 

niemoralne. 

2. Nauczycieli powinny łączyć więzy koleżeństwa, współpracy, pedagogicznej solidarności  

i szlachetnego współzawodnictwa. 

3. Nauczyciel doświadczony winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, 

służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek i uznanie 

kolegom z dłuższym stażem pracy. 

4. Nauczyciel nie powinien podważać autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty. 

Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw 

przekazać bezpośrednio zainteresowanym. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad 

pedagogicznych. 

6. Nauczyciele pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym zobowiązani są kierować się  

w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu. 



  
 

9 

111...       

 

III. Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków 

1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadań 

dydaktycznych i wychowawczych. 

2. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości 

swej pracy 

3. Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, 

jak i zawodowym. 

4. Nauczyciel nieustannie pracuje nad swym wszechstronnym rozwojem. 

5. Nauczyciel, doceniając rangę i doniosłość swojej społecznej roli, dąży do moralnej 

naprawy i rozwoju narodu polskiego oraz całego społeczeństwa. 

6. Nauczyciela powinna cechować wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka 

ojczystego. 

7. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej 

merytorycznie oceny swojej pracy. Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć 

cech zniesławienia. 

8. Nauczyciel oceniany ma prawo wyboru i powołania specjalisty do komisji oceniającej jego 

pracę. 

9. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadań i obowiązków oraz do sprostowania 

niesłusznej lub krzywdzącej go opinii.  

 

IV. Nauczyciel wobec nauki  

1. Nauczyciel, bez względu na okoliczności, ma obowiązek głoszenia i bronienia prawdy  

w nauce. 

2. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania uczniom swojej wiedzy zgodnie z prawdą 

naukową i z własnym sumieniem. 

3. Nauczyciel powinien ujawniać i prostować wszelkie błędne informacje naukowe 

podawane do publicznej wiadomości. 

4. Nauczyciel, korzystając z cudzych dzieł, opracowań i badań powinien być w zgodzie  

z prawem autorskim i dobrymi obyczajami obowiązującymi w pracy. 

5. Nauczyciel winien przestrzegać zasady wolności  w głoszeniu własnych poglądów. 

Prowadzenie eksperymentów pedagogicznych, które naruszają zasady etyczne oraz 

godność i życie człowieka są niemoralne i niedopuszczalne. 

6. Nauczyciel zapoznający się z najnowszymi osiągnięciami w nauce powinien odnosić się 

do nich z umiarem, krytycyzmem oraz odpowiedzialnością, wprowadzając do swojej pracy 

tylko te innowacje, które służą realizacji celu, jakim jest pozytywny rozwój moralny, 

duchowy, intelektualny i fizyczny ucznia.  

7. Nauczyciel powinien dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z innymi 

nauczycielami. 

8. Nauczyciel winien uczestniczyć w różnych formach dokształcania i doskonalenia.  

9. Wskazane jest, aby nauczyciel rozpowszechniał swoje osiągnięcia poprzez różne formy 

publikacji, przy zachowaniu swych praw autorskich. Publikacje nauczycieli powinny być 

obiektywne, rzetelne, nacechowane troską o dobro nauki i człowieka.  

10. Nauczyciel może zdobywać stopnie specjalizacji zawodowej i stopnie naukowe.  

 

V. Nauczyciel a społeczeństwo  

1. Nauczyciel powinien uczyć poszanowania norm współżycia społecznego i wychowywać 

zgodnie z nimi. 
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2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i uczyć przestrzegania norm prawnych, 

stojących na straży dobra wspólnego.  

3. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego. 

4. Nauczyciel powinien wspierać młodzież w podejmowaniu pozytywnych inicjatyw na rzecz 

społeczeństwa oraz pomagać w tworzeniu organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych  

o zdrowym profilu moralnym. 

5. Nauczyciel winien nawiązać współpracę z organizacjami i ruchami, które opierają swoją 

działalność na zasadach zgodnych z etyka chrześcijańską.  

6. Obowiązkiem nauczyciela jest reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji i patologii 

społecznej oraz przeciwdziałanie im. 

7. Nauczyciel powinien współtworzyć i przekazywać wiedzę o kulturze i tradycji narodowej.  

8. Nauczyciel powinien brać czynny udział w życiu społecznym, samorządowym oraz 

upowszechniać właściwe wzorce zachowania i wychowania, w szczególności kształtować 

patriotyzm, wrażliwość społeczną oraz odpowiedzialność obywatelską  

i polityczną. 

9. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy                             

z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu                            

i solidarności międzyludzkiej. 

10. Nauczyciel powinien wprowadzić uczniów we właściwe pojęty etos pracy – kształtować 

zrozumienie jej wartości i zamiłowania do niej.  

11. Nauczyciel w swojej pracy nie może być podporządkowany obowiązującej w państwie 

ideologii. 

 

 

Zasady dla Uczniów 

Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń: 

1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły; 

2. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa; 

3. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą. 

4. Cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły. Na uroczystości szkolne 

przychodzi w stroju galowym; 

5. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej. 

6. Szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne; 

7. Nie przywłaszcza własności innych; 

8. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach 

osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), 

chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych; 

9. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do 

szkoły; 

10. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny; 

11. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom. 

12. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnym i pozaszkolnych. 

13. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność 

drugiego człowieka. 

 

Pozostali pracownicy/miejsca szczególne w szkole 

Pozostali pracownicy szkoły 

Pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są przestrzegać wszystkich zasad zawartych w część 

Kodeksu zawierającej Zasady Ogólne.  
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Sala gimnastyczna/boisko 

W sporcie szkolnym nauczyciele i trenerzy ponoszą specjalną odpowiedzialność ,  większą niż 

tacy sami nauczyciele i  trenerzy w sporcie dorosłych.  Z jednej strony muszą chronić młodych 

zawodników przed zbytnim ryzykiem i kontuzjami,  z drugiej muszą stymulować ich aktywność. 

Z drugiej strony uwagę zwraca przenikanie negatywnie ocenianych obyczajów (doping, przemoc, 

szowinizm) do sportu szkolnego.  

Zasady obowiązujące uczestników zawodów/zajęć na sali gimnastycznej/boisku szkolnym: 

 współzawodnictwo sportowe prowadzone w sposób uczciwy, 

 odrzucenie korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw 

sportowych, 

 godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki, 

 szacunek oraz przestrzeganie zasad podczas fizycznego i psychicznego kontaktu  

z przeciwnikiem, 

 akceptowanie decyzji sędziego przestrzegania reguł gry,  

 samokontrola w przypadku zwycięstwa i przegranej, 

 troska o dobre samopoczucie własne i innych, 

 stawianie dziecku takich wymagań jakim jest ono w stanie sprostać, 

 jednakowe traktowanie osób o większych i mniejszych zdolnościach. 

 

Zasady obowiązujące organizatora zawodów/zajęć: 

 organizowanie zawodów, w których to wszyscy uczestnicy mają równe szanse, 

 formułowanie zasad czytelnych dla wszystkich, 

 zapewnienie co do tego,  by wszelkie podejmowane decyzje w danej dyscyplinie sportu 

były zgodne z kodeksem etycznym, 

 branie pod uwagę fizycznych i psychicznych procesów, jakie zachodzą w trakcie 

dojrzewania dziecka i wpływu jaki mają na osiągnięcia sportowe, 

 ustalenie zasad organizacji zawodów i współzawodnictwa w taki sposób, aby oprócz 

sukcesów w rywalizacji sportowej nagradzały postawę „fair play”,  

 propagowanie pozytywnego zachowania w podczas zawodów/zajęć. 

Komisja etyki 

 

Komisja Etyczna składa się z trzech osób wybranych spośród nauczycieli w tajnym głosowaniu 

Rady Pedagogicznej oraz z przedstawiciela Rady Rodziców. Głosowanie odbywa się na 

sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny, natomiast wybór 

przedstawiciela Rady Rodziców na wrześniowym spotkaniu z rodzicami. Kadencja Komisji 

Etycznej trwa jeden rok szkolny, a jej skład jest wywieszony w pokoju nauczycielskim. 

 

Działalność członków Komisji wygasa w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji. Na okres do 

końca kadencji Dyrekcja powołuje nowego członka zgodnie z postanowieniem powyżej.  

Do kompetencji Komisji należy: 

 podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad postępowania 

etycznego przez nauczyciela. 

 podejmowanie czynności mających na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktów 

wynikających z naruszenia przez nauczyciela zasad postępowania etycznego. 

 wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego,  
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 promowanie idei kodeksu w szkole, 

 aktualizacja treści kodeksu, 

 odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy pracowników 

związane z etyką podejmowanych przez nich działań biznesowych. 

 wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania etycznego nauczycieli 

przekazanych Rzecznikowi/Komisji przez Dyrekcję. 

 

Komisja wykonuje swoje kompetencje podejmując czynności wyjaśniające z urzędu, albo  

w wyniku przekazania mu sprawy przez Dyrekcję szkoły, bądź na podstawie wniosku 

skierowanego bezpośrednio do Rzecznika/Komisji przez nauczyciela  lub inną osobę 

zainteresowaną, informując jednocześnie Dyrekcję o tym wniosku. 

 

Jeżeli Komisja uzna, że nauczyciel   naruszył zasady postępowania etycznego może wnioskować 

do Rzecznika  odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezwłocznie informując o tym Dyrekcję szkoły. 

 

Komisja informuje Dyrekcję szkoły o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach; zawiadamia 

również Dyrekcję o uchylaniu się nauczyciela od uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających – 

w tej sytuacji odpowiednią decyzję wobec nauczyciela  podejmuje Dyrekcja. 

 

Nauczycielowi, wobec którego Komisja podjął czynności wyjaśniające oraz osobom, które złożyły 

wniosek do Rzecznika w sprawie naruszenia przez nauczyciela zasad postępowania etycznego, 

przysługuje prawo złożenia skargi na czynności Rzecznika/Komisji. 

Komisja przedstawia Radzie Pedagogicznej, na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku 

szkolnym, informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu przez nauczycieli. 

Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etycznego rozwiązuje 

Komisja ds. Etyki. 

Komisja, po zakończeniu kadencji, przekazuje dokumentację prowadzonych spraw do Dyrektora 

Szkoły. 

Pracownicy szkoły i uczniowie mają prawo oczekiwać od Rzecznika ds. Etyki pomocy i wsparcia 

w zakresie zgłaszanych drogą e-mailową zapytań na ares: etyka@szkola.pl 

 

 

 

Dbałość o najwyższe standardy pracy 

Szkoła szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz 

międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. 

Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dba, by 

pracownicy i uczniowie zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami. 

Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, 

religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność 
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polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę 

przekonań i wypowiedzi. 

Szkoła chroni prawa autorskie swoich pracowników, a także, w relacji do międzynarodowych 

standardów, szanuje własność intelektualną jako dobro indywidualne, bezpieczne od nadużyć. 

Przestrzega zakazu, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu 

dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce szkołę uznaje za wolne od tego typu praktyk.  

 

Brak tolerancji dla korupcji, uczciwa konkurencja 

Szkoła przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym 

płatnościom i korupcji. 

Obowiązkiem pracowników szkoły jest unikanie działalności prowadzącej do konfliktu interesów, 

czyli przyjmowanie i oferowanie prezentów.  

Pracownicy szkoły nie mogą czerpać jakichkolwiek korzyści ani pomagać w osiąganiu korzyści  

z zaistniałych okazji, jakie mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji lub stanowiska  

w szkole. 

 

 Świadomość ekologiczna 

Szkoła przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Szkoła 

świadomie ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie 

zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. 

Promuje także ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników i uczniów, prowadząc akcje 

zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.  

 

Szkoła społecznie odpowiedzialna 

Szkoła w swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, propagując ideę np. 

pomocy w Domu Dziecka.,  „ Sprzątanie Świata”, etc. 

 

 

Postępowanie w przypadku naruszenia kodeksu 

 

Procedury postępowania zostały opracowane przez zespół nauczycieli po uwzględnieniu uwag 

uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.  

W sprawie naruszenia zasad zawartych w kodeksie mogą wnioskować pracownicy szkoły, 

rodzice oraz uczniowie, wypełniając formularz dostępny w sekretariacie szkoły i składając go do 

Komisji Etycznej. 
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Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etycznego: 

1. Rozmowa z Komisją Etyczną w celu wyjaśnienia zajścia i dojścia do wspólnego 

rozwiązania. (porozumienie ustne) 

2. Ponowna rozmowa z Rzecznikiem/Komisją zakończona notatką służbową. 

3. Rozmowa z dyrektorem szkoły. 

4. Przedstawienie problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................................   ................................  

 imię i nazwisko data 

 ...................................................  

            adres zamieszkania 

 ...................................................  

            telefon                     

 

 Rzecznik/Komisja Etyczna 
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 Szkoły _____________ 

 

OPIS ZDARZENIA:  .................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 

 

  ................................  

 podpis osoby składającej 


