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WSTĘP 
 Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników szkoły 

związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz 

poinformowanie rodziców, uczniów oraz osób postronnych o standardach zachowania, jakich mają 

prawo oczekiwad od pracowników szkoły. 

 Kodeks dotyczy pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Chruślinie. 

ZASADY OGÓLNE 

Art. 1 

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników szkoły w związku z                                                               
wykonywaniem przez nich zadao. 
2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny byd stosowane przez wszystkie osoby zatrudnione 
w Szkole Podstawowej. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA 

Art. 2 

 Pracownicy szkoły zobowiązani są do należytego wykonywania przypisanych im zadao.                           
W szczególności powinni przestrzegad i działad zgodnie z zasadami: 
- praworządności, 
- bezstronności i bezinteresowności, 
- obiektywizmu, 
- uczciwości i rzetelności, 
- odpowiedzialności, 
- jawności, 
- dbałości o dobre imię szkoły i pracowników, 
- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, 
- uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami i współpracownikami. 

 

WYKONYWANIE ZADAO 

Art. 3 

1. Pracownicy szkoły działają zgodnie z prawem; 
podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treśd jest zgodna z 
obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia 
odwołania. 

Art. 4 
 

1. Pracownicy szkoły działają bezstronnie i bezinteresownie. 
2. Pracownicy szkoły nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, 
kadr i mienia publicznego w celach prywatnych. 



Kodeks Etyki Pracowników Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie 
 

3. Pracownicy nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mied negatywny wpływ na sytuację 
interesanta oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania. 
4. Pracownicy nie angażują się w działania o charakterze politycznym, które mogą prowadzid do 
działao stronniczych, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym. 
5. Pracownicy szkoły, wykonując powierzone im obowiązki, nie kierują się interesem własnym ani nie 
działają też w prywatnym interesie osób lub też grupy osób. 
 

Art. 5 
 

1. Pracownicy szkoły wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem 
własnej godności. 
2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, 
nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych. 
 

Art. 6 
 

1. Pracownicy szkoły ponoszą odpowiedzialnośd za decyzje i działania, nie unikając trudnych 
rozstrzygnięd. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywad 
należytą starannośd i gospodarnośd. 
2. Pracownicy szkoły zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji 
podejmowanych w jednostce bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji 
odpowiednim organom. 
 

Art. 7 
 

1. Pracownicy szkoły udostępniają interesantom żądanych przez nich informacji i umożliwiają dostęp 
do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach. 
2. Pracownicy szkoły nie ujawniają informacji stanowiących tajemnice służbową ani nie wykorzystują 
ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakooczeniu zatrudnienia. 
 

Art. 8 
 

1. Pracownicy szkoły są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki 
merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz możliwości finansowe. Pracownicy 
rozwijają swoją wiedzę zawodową, potrzebną do wykonywania obowiązków, a szkoła stwarza im ku 
temu możliwości, w miarę posiadanych środków finansowych. 
2.   Pracownicy są lojalni wobec zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceo. 
3. Pracownicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii 
zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działao. Przekazują posiadane informacje 
innym pracownikom, dla sprawności pracy Szkoły. 
 

Art. 9 
 

1. W kontaktach z interesantami pracownicy szkoły zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają 
odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco, cierpliwie i dokładnie, bez uzewnętrznienia 
emocji. 
2. Pracownicy szkoły dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego 
zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim. 
3. Ubiór pracownika szkoły winien odpowiadad charakterowi wykonywanej pracy a zwłaszcza wygląd 
pracownika nie powinien wywoływad negatywnych odczud obywateli. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA 

Art. 10 

Pracownicy szkoły za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialnośd porządkową 

lub dyscyplinarną. 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

Art. 11 

Pracownicy szkoły zobowiązują się przestrzegad przepisów Kodeksu i kierowad się jego zasadami. 
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Imię  ...............................................................  

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

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

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

Uprzedzony o  odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej oświadczam, że zapoznałem się z 

postanowieniami Kodeksu Etyki  ................................................................................................................ 

(wskazanie jednostki) 

i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających. 

   ............................................................. 
(data) 

   ............................................................. 
(podpis) 

 


