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WSTĘP 
 

Proces edukacyjny, który ogarnia i angażuje tak wiele przejawów życia, ma 
ogromny wpływ na stan wykształcenia i poziom moralny społeczeostwa. Nic więc 
dziwnego, że to właśnie tym, którzy aranżują i wdrażają ów proces, czyli nauczycielom, 
należy się szczególna uwaga. Szkoła, a co się z tym wiąże nauczyciele kształtuje w 
uczniach postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie 
jak: uczciwośd, odpowiedzialnośd, wytrwałośd, poczucie własnej wartości, kreatywnośd, 
przedsiębiorczośd, gotowośd do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz kulturę 
osobistą. W momencie uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską pełnej suwerenności w 
procesie wychowania nastąpiło przejście od całkowitej indoktrynacji do niemal pełnej 
liberalizacji. Najważniejszym więc staje się aby w tym złożonym procesie nie zatracid 
najważniejszego czynnika jakim jest młody człowiek, kształtowany w ogromnej mierze 
przez szkołę, a co się z tym wiążę pracujących tam nauczycieli. 

Od lat w naszym kraju funkcjonują kodeksy etyki różnych grup zawodowych. 
Wobec tego wprowadzenie kodeksu etycznego nauczyciela jest tym bardziej konieczne i 
uzasadnione, gdyż dotyczy szczególnego podmiotu jakim jest młody człowiek. Edukacja – 
z wyraźnym akcentem położonym na wychowanie – jako kuźnią ludzkich postaw jest 
pierwotna w stosunku do  wszelkich zawodów i dlatego w pierwszym rzędzie powinna 
posiadad własny kodeks. Przyjęty Kodeks Etyki Nauczyciela Zespołu Szkół im. Jana 
Kasprowicza w Sztumie będzie pełnił rolę swoistego drogowskazu oraz punktu 
odniesienia dla nauczycieli, uczniów, rodziców i innych zainteresowanych podmiotów w 
trakcie realizacji zadao dydaktyczno – wychowawczych. 

 
 
 

PREAMBUŁA 
 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeostwa; 
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach 
Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijaoski system wartości – za 
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 
Europy i świata. Szkoła powinna zapewnid każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego 
rozwoju, przygotowad go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
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Kodeks Etyki Nauczyciela  
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie 

 
Kodeks Etyki Nauczyciela Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie określa wartości etyczne 

oraz wynikające z nich zasady postępowania nauczyciela. 
Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie 

po jego wejściu w życie, jednocześnie z zawarciem pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się 
do akt pracowniczych. (Załącznik nr 1) 

 

Zasady ogólne etyki nauczycielskiej 
1. Nauczyciel stoi na straży realizacji wartości moralnych, uczy i wychowuje własną postawą 

i przykładem. 
2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia. 
3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą. 
4. Nauczyciel szanuje godnośd ucznia w procesie kształcenia i wychowania. 
5. Nauczyciel szanuje autonomię ucznia oraz jego rodziny. 
6. Nauczyciel jest tolerancyjny wobec innych przekonao religijnych i światopoglądów, respektujących 

ład społeczny i moralny. 
7. Nauczyciel w duchu prawdy uczy zasad współżycia społecznego i miłości do Ojczyzny. 
8. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania 

kultury innych narodów. 
9. Nauczyciel wychowuje w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we wszystkich fazach jego rozwoju 

(zgodnie z obowiązującym prawem). 
10. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania 

i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.  
11. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą 

zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy: 
a. zachowanie tajemnicy może prowadzid w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś 

bezpieczeostwa lub innych dóbr osobistych, 
b. zachowanie tajemnicy może prowadzid w przyszłości do naruszenia prawa, 
c. ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu jest 

niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej skuteczności oddziaływao dydaktyczno – 
wychowawczych, 

d. ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście spoza zawodu nauczycielskiego umożliwi 
świadczenie uczniowi niezbędnej mu profesjonalnej pomocy. 

 

Zasady szczegółowe etyki nauczycielskiej 
 

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

samodzielnośd myślenia i refleksyjnośd oraz pozwala mu wyrażad własne poglądy. 
2. Nauczyciel pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice, szanuje ich prawa 

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

duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. 
4. Nauczyciel traktuje indywidualnie każdego ucznia, starając się rozumied jego możliwości i potrzeby, 

wspomagad go i wspierad. Szczególną troską otacza osoby niepełnosprawne. 
5. Nauczyciel poprzez działania pedagogiczne i własną postawę wspomaga ucznia w procesie 

integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem. 
6. Nauczyciel stara się wpoid uczniowi potrzebę dokonywania wyborów odpowiednich wartości. 
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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 cechowad życzliwośd i wyrozumiałośd, a jednocześnie 

stanowczośd i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagao.  
11. Nauczyciela obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwośd, bezinteresownośd i szacunek w traktowaniu 

i ocenie każdego ucznia bez względu na okoliczności. 
12. Nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do uczniów 

i ich rodziców. Nie wolno mu stosowad wobec uczniów wyzwisk, drwin, ośmieszania, kar cielesnych, 
szantażu lub nacisku psychicznego. 

13. Nauczyciel nie udziela korepetycji swoim uczniom.  
14. W trosce o godnośd zawodu nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawad 

i eliminowad wszelkie sytuacje, które mogą byd przez ucznia lub inne osoby interpretowane jako 
korupcyjne. 

15. Nauczycielowi nie wolno rozpowszechniad negatywnych informacji o uczniu i jego środowisku 
rodzinnym ani ujawniad powierzonych mu w zaufaniu tajemnic, z wyjątkiem sytuacji wyższej 
konieczności. 

16. Niedopuszczalne jest włączanie uczniów do takich protestów czy strajków, których celem byłaby 
obrona partykularnych interesów nauczycieli. Możliwe są jedynie publiczne wystąpienia w obronie 
praw człowieka, honoru i godności własnego narodu 

 

Nauczyciel wobec pracowników oświaty  
1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien tworzyd 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 łączyd więzy koleżeostwa, współpracy, pedagogicznej solidarności 
i szlachetnego współzawodnictwa. 

3. Nauczyciel doświadczony winien otoczyd opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą 
i pomocą.  

4. Nauczyciel powinien okazywad szacunek i uznanie wszystkim pracownikom szkoły. 
5. Nauczyciel nie powinien podważad autorytetu innych nauczycieli i pracowników oświaty. Wszelkie 

uwagi o dostrzeżonych błędach w ich postępowaniu powinien najpierw przekazad bezpośrednio 
zainteresowanym. 

 

Nauczyciel wobec swoich praw i obowiązków  
1. Moralnym obowiązkiem nauczyciela jest sumienne i rzetelne wykonywanie swych zadao 

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, dąży do podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych. 
5. Nauczyciela powinna cechowad wysoka kultura osobista, a zwłaszcza kultura języka ojczystego. 
6. Nauczyciel ma prawo do obrony swoich praw, zadao i obowiązków oraz do sprostowania niesłusznej 

lub krzywdzącej go opinii. 
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Nauczyciel a społeczeostwo  
1. Nauczyciel powinien uczyd poszanowania norm współżycia społecznego i wychowywad zgodnie 

z nimi. 
2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegad i uczyd przestrzegania norm prawnych, stojących na straży 

dobra wspólnego. 
3. Nauczyciel ma obowiązek troszczyd się o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego. 
4. Nauczyciel powinien wspierad młodzież w podejmowaniu pozytywnych inicjatyw na rzecz 

społeczeostwa.  
5. Nauczyciel winien nawiązywad współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania 

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

oraz przeciwdziałanie im, propagując postawy prozdrowotne. 
7. Nauczyciel powinien współtworzyd i przekazywad wiedzę o kulturze i tradycji narodowej. 
8. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy z przynależności 

do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu i solidarności międzyludzkiej.  
9. Nauczyciel powinien wprowadzid uczniów we właściwe pojęty etos pracy – kształtowad zrozumienie 

jej wartości i zamiłowania do niej. 
 
 

Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie 
działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie 
powstałych szkód. 
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(Załącznik nr 1) 

 

Imię ..........................................................                                                      Sztum dnia, ....................... 20....r. 

Nazwisko .................................................. 

Stanowisko ............................................... 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami Kodeksu Etyki Nauczyciela Zespołu Szkół 

im. Jana Kasprowicza w Sztumie i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających. 

 

 

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

          czytelny podpis 

 


