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Wprowadzenie

Kodeks  Etyczny  Nauczyciela  stanowi  zespół  zasad  będących  dla  nauczyciela 

wytyczną w codziennym postępowaniu w jego życiu osobistym i pracy zawodowej. Etyka 

zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności, 

wrażliwości,  uczciwości,  wiedzy  i  kompetencji.  Właściwe  wypełnianie  roli  zawodowej 

nauczyciela to klucz do jego sukcesu, a środkiem pomocnym do jego osiągnięcia powinno 

być rzetelne stosowanie się do przepisów prawa, w tym wewnątrzszkolnego oraz poniższych 

zasad etycznych. 

Zasady etyczne nauczyciela

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

i  odpowiedzialnej,  o postawie otwartej  na drugiego człowieka. Nadrzędnym zadaniem 

nauczyciela jest troska o dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój.

2. Nauczyciel  powinien pobudzać ucznia do działania,  aktywności,  kreatywnego myślenia 

oraz wiary we własne siły, przygotowując go do życia we współczesnym świecie.

3. Nauczyciel  stojąc na straży wartości moralnych powinien wychowywać swoja postawą

i przykładem, dbając przy tym o własny wizerunek w miejscu pracy i poza jego miejscem 

zachowując  wysoką  kulturę,  takt,  uprzejmość  i  życzliwość  w  kontaktach  z  uczniami, 

rodzicami, współpracownikami i przełożonymi.

4. Nauczyciel  powinien  w sposób  jasny  i  rzetelny  przekazywać  uczniowi,  jego  rodzicom

lub  prawnym  opiekunom  wiedzę  o  tym,  jak  rozpoznaje  jego  sytuację  i  problemy

oraz informować o celach swoich działań wychowawczo – dydaktycznych, stosowanych 

metodach, wynikach i uzyskiwanych przez ucznia ocenach.

5. Nauczyciel  nie  powinien  kierować  się  emocjami  oraz  nie  unikać  przyznawania  się

do własnych pomyłek. Powinien być gotowy do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów

i do naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub decyzji.

6. Nauczyciel  powinien  być  lojalny  wobec  swoich  przełożonych  oraz  gotowy

do wykonywania poleceń służbowych, mając na uwadze przestrzeganie prawa.
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7. Nauczyciel powinien wykazywać powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów 

na temat swojego miejsca pracy, współpracowników i przełożonych.

8. Nauczyciel  jest  zawsze  przygotowany  do  jasnego,  merytorycznego  i  prawnego 

uzasadnienia własnych decyzji oraz sposobu postępowania.

9. Nauczyciel powinien być życzliwy i zapobiegać napięciom w pracy oraz rozładowywać je, 

przestrzegając zasad poprawnego zachowania i komunikacji.

10.  Doświadczony nauczyciel powinien otoczyć opieką nauczyciela rozpoczynającego pracę 

służąc mu pomocą i radą.  Nauczyciele powinni okazywać sobie szacunek i uznanie, nie 

podważając autorytetu innych.

11.  Nauczyciel  powinien  być  tolerancyjny  wobec  innych  przekonań  religijnych, 

światopoglądowych, rasy i narodowości, szanując godność drugiego człowieka.

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

i materialnych.

13.  Nauczyciela powinna obowiązywać tajemnica zawodowa, w szczególności nieujawnianie 

informacji z posiedzeń Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste innych 

osób. 

14.  Nauczyciel  ma  obowiązek  reagować  na  dostrzegane  odstępstwa  od  zasad  etyki 

zawodowej  ze  strony  innych  nauczycieli  poprzez  interwencję  osobistą,  odwołanie  się

do pomocy innych nauczycieli lub przełożonych.

Zakończenie

Nauczyciele  na  zasadzie  dobrowolności  składają  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z 

Kodeksem Etycznym Nauczyciela, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.

Oświadczenie

Oświadczam,  że  zapoznałem(am)  się  z  postanowieniami  Kodeksu  Etycznego 

Nauczyciela  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  8  im.  Janusza  Korczaka  w  Nowej  Soli

oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających. 


