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ROZDZIAŁ 1 
Postanowienia ogólne 

 
& 1 

Kodeks Etyki VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, zwany 
dalej „Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją 
kompetencji i odpowiedzialności wszystkich pracowników placówki, w związku z wykonywaniem 
przez nich swoich obowiązków. 

& 2 
1. VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zwane dalej szkołą, jest 

placówką oświatową świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Realizuje cele              
i zdania wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie; opiera się przy tym o Program 
Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły. 

2. Szkoła dba o wysoką jakość i profesjonalizm pracy pedagogiczne. Wdraża zasady metodyki        
i dydaktyki, popiera eksperymenty i innowacje pedagogiczne, a także stosuje i rozwija 
nowe techniki edukacji. 

3. Kodeks Etyki dotyczy postaw nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, ich kultury 
osobistej, odpowiedzialności, autorefleksji, uczciwości, wiedzy i kompetencji. Stanowi dla 
pracowników wzorzec postępowania w stosunkach interpersonalnych. 

4. Kodeks etyczny jest dokumentem uzupełniającym do: 
1) Statutu szkoły; 
2) Regulaminu Rady Pedagogicznej; 
3) innych dokumentów Szkoły. 

5. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie 
po jego wejściu w życie, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Kodeksu Etyki. 
Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych. 

6. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników 
podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków zawodowych. 

7.  
ROZDZIAŁ II 

Zasady obowiązujące wszystkich pracowników 
 

& 3 
Zasada poszanowania godności 

 
1. 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. 

 
& 4 

Zasada praworządności 
 

1. Funkcjonowanie szkoły opiera się na prawie i przyjętych w jego ramach regulaminach. 
2. Wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w szkole. 
3. Szkoła udostępnia uczniom Statut, regulaminy, Kodeks Etyki i inne obowiązujące w niej 

przypisy. 
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4. Uczeń, jak i pracownik szkoły ma prawo domagać się poszanowania swoich 
regulaminowych uprawnień. 

& 5 
Zasada uczciwości 

 
1. Uczciwość nauczyciela przejawia się w transparentności jego działań wychowawczych               

i dydaktycznych oraz dotrzymywaniu obietnic i zobowiązań. 
2. Relacje między nauczycielami a uczniami winny układać się z zachowaniem zasad szacunku       

i równości oraz wzajemnej życzliwości. 
3. Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą 

zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachowanie tajemnicy może prowadzić    
w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr 
osobistych albo do naruszenia prawa. 

 
& 6 

Zasada rzetelności 
 

1. W odniesieniu do nauczycieli rzetelność polega na sumiennej pracy opartej na posiadanych 
kompetencjach i profesjonalizmie. Nauczyciel potrafi przyznać się do porażek. Ma prawo       
do wątpliwości i stawiania pytań. 

2. Stale doskonali własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Stara się dostosowywać 
swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne do najlepszych standardów nauki, dydaktyki                        
i pedagogiki. 

 
& 7 

Zasada dbałości o kulturę osobistą 
 

1. Członkowie społeczności szkolnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury 
osobistej, której przejawem jest w szczególności uszanowanie miejsca i chwili poprzez 
odpowiednie zachowanie oraz strój np.: podczas egzaminów, akademii i innych 
uroczystości szkolnych. 

 
& 8 

Zasada poszanowania dóbr materialnych 
 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących jej 
bazę dydaktyczną. 

2. Nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych 
szkoły, jak również ich kradzież. 

 
& 9 

Zasada sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego 
 

1. Każdy pracownik szkoły powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego             
i społecznego. W szczególności należy: 
a) przeciwstawiać się przemocy i agresji; 
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b) reagować w przypadku naruszenia zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów/      
e-papierosów, używania narkotyków i innych środków zmieniających świadomość           
na terenie szkoły; 

c) dbać, by szkoła była wolna od substancji psychoaktywnych; 
d) walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu czy kradzieży. 

 
& 10 

Zasada dbania o dobre imię i wizerunek szkoły 
 

1. Pracownik szkoły dba o promocję szkoły, propaguje jej sukcesy i osiągnięcia. 
2. Wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w dyskusjach 

wewnątrzszkolnych, by inspirować do przedsięwzięć służących doskonaleniu 
funkcjonowania szkoły. 

3. Powinnością pracowników szkoły jest unikanie działań wymierzonych w autorytet i dobre 
imię szkoły. 

 
ROZDZIAŁ III 

Zasady szczegółowe obowiązujące wśród nauczycieli 
& 11     

 
1. Naczelną zasadą w postępowaniu z młodzieżą jest poszanowanie ich godności                        

i podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny i wychowawczy 
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. 

2. Wyraża się to w etycznej postawie względem: 
a) uczniów, 
b) rodziców, 
c) innych nauczycieli i pracowników szkoły, 
d) obowiązków i władz zwierzchnich. 

 
& 12 

Postawa nauczyciela względem uczniów 
 

1. Nauczyciel respektuje prawa uczniów wyrażone w Konwencji o Prawach Dziecka,                      
a w szczególności prawa dotyczące edukacji. 

2. Uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego ucznia oraz udziela            
mu pomocy i wsparcia, aby mógł wykorzystać swój potencjał intelektualny. 

3. Każdy nauczyciel chroni uczniów przed patologiami oraz reaguje na ich problemy i pomaga    
je rozwiązywać. 

4. Odnosi się profesjonalnie i przyjaźnie do uczniów, stwarzając optymalny dystans. 
5. Pomaga odnaleźć uczniom zainteresowania oraz umożliwia ich rozwijanie. 
6. Nauczyciel powinien wzmacniać poczucie własnej wartości uczniów. 
7. Wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad uczniami. 
8. Zapewnia, że informacje poufne dotyczące ucznia i jego rodziny nie będą wykorzystywane      

w żaden sposób na jego szkodę, a w szczególności zaś w sprawach związanych                          
ze światopoglądem i wyznaniem religijnym. 
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9. Zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych 
(zarówno między uczniami, jak i w relacji nauczyciel – uczeń) oraz czuje się odpowiedzialny   
za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów. 

10. Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy                           
z przynależności do narodu polskiego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu i solidarności 
międzyludzkiej. 

11. Nauczyciel zdecydowanie sprzeciwia się paleniu papierosów/ e-papierosów, piciu alkoholu, 
używaniu narkotyków lub innych środków odurzających oraz spożywaniu substancji ogólnie 
uznanych za zagrażające życiu i zdrowiu człowieka. 

 
& 13 

Postawa nauczyciela względem rodziców 
 

1. Nauczyciel honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji poprzez 
uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest respektować władzę rodzicielską, jednakże powinien służyć 
profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka. 

3. Dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w edukacji dziecka         
i wspierania jego rozwoju. 

4. Przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede 
wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także    
z taktownym wyczuciem sytuacyjnym. 

5. Nauczyciel powinien w sytuacjach konfliktowych, dla dobra szkoły i ucznia, wypracować 
kompromis w relacji szkoła – rodzic. 

6. Nauczyciel zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu          
na sposób oceny uczniów. 

 
& 14 

Postawa nauczyciela względem innych nauczycieli i pracowników szkoły 
 

1. Nauczyciel kieruje się solidarnością zawodową. 
2. Nauczyciel, ze wsparciem dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego i innymi 

pracownikami oświaty, powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji 
wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie. 

3. Doświadczony nauczyciel winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc 
im radą i pomocą. 

4. Nauczyciele winni okazywać szacunek kolegom z pracy. 
5. Pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań szkoły oraz obowiązujących procedur 

postępowania. 
6. Nauczyciel powinien stanowczo przeciwstawiać się wszelkim naciskom w różnorakiej 

formie np.: mobbingowi, itp. 
 

& 15 
Postawa nauczyciela wobec obowiązków oraz władz zwierzchnich 

 
1. Nauczyciel pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom 

nauczania zapewniany wszystkim uczniom. 
2. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę. 
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3. Dobrze planuje swoją pracę w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte         
w szkole programy. 

4. Jak najlepiej wykorzystuje w pracy z uczniem zdobyte kompetencje i kwalifikacje. 
5. Zachowuje odpowiednią kulturę bycia. 
6. Nie podważa na forum zewnętrznym autorytetu swoich przełożonych i kolegów oraz             

ich kompetencji i uprawnień. 
7. Niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami spożywanie posiłków, 

korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom. 
8. Nauczyciel podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie 

obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach, których jest 
świadkiem. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 
& 16 

 
1. Obowiązkiem pracownika VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Radomiu jest stosowanie się do norm etycznych zawartych w niniejszym 
Kodeksie Etyki. 

 
& 17 

Kodeks Etyki obowiązuje od 24.03.2020 roku 
 


