
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW I NAUCZYCIELI 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W MIELCU 

 

 

Zasady ogólne 

 

§ 1 

 

Kodeks Etyki nauczycieli i pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Mielcu zwany dalej „Kodeksem Etyki” wyznacza zasady i standardy postępowania, 

których powinni przestrzegać w związku z wykonywaniem swoich obowiązków tak pracownicy jak 

i nauczyciele. 

 

§ 2 

 

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. 

 

 

Podstawowe zasady w CKPiDN 

 

§ 3 

 

1. Uczciwość: działanie bezstronne, rozsądne w stosunku do współpracowników, uczniów, 

słuchaczy, klientów, partnerów. 

 

2. Bezstronność: działanie obiektywne, wolne od wszelkiego rodzaju nacisku, zgodne z zasadą 

równości szans. 

 

3. Odpowiedzialność: wywiązywanie się z zadań zawartych w statucie CKPiDN. 

 

4. Przestrzeganie prawa: postępowanie zgodne z przepisami prawa oraz wszystkimi 

obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

 

 

Wykonywanie obowiązków 

 

§ 4 

 

1. Pracownik CKPiDN wykonuje powierzone mu obowiązki w sposób rzetelny i bezstronny, 

wykorzystując w dobrej wierze swoją wiedzę i umiejętności. 

 

2. Pracownik i nauczyciel zobowiązuje się do: 

a) wykonywania obowiązków: 

 w sposób sumienny i twórczy, 

 dążąc do uzyskania jak najlepszych efektów w każdym obszarze działalności CKPiDN, 

 w sposób lojalny wobec swoich zwierzchników i współpracowników, 



 traktując wszystkich równo bez względu na różnice dotyczące koloru skóry, płci, 

wyznania, poglądów politycznych, pochodzenia społecznego, inwalidztwa, wieku lub 

preferencji seksualnych. 

b) merytorycznego przygotowania do pracy poprzez: 

 podnoszenie swoich kwalifikacji, wiedzy zawodowej potrzebnej do bardziej efektywnego 

wykonywania powierzonych mu zadań, 

 otwartość na współpracę oraz korzystanie z doświadczeń i wiedzy zwierzchników, 

kolegów, podwładnych, w przypadku braku wiedzy specjalistycznej korzystanie  

z pomocy ekspertów (przełożonych, doradców), 

 dążenie do uzgodnienia wspólnego merytorycznego stanowiska w sytuacji 

zróżnicowanych opinii, 

 przestrzeganie zasad poprawnego zachowania się, zapobieganie napięciom w pracy 

 i umiejętności mediacyjne. 

c) stosowania zasady przejrzystości i zapobiegania korupcji poprzez: 

 niepodejmowanie żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi, 

 informowanie pracodawcy o podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia bez względu na 

jego podstawę prawną, 

 nie uczestniczenie w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny 

miałby jakiekolwiek interes finansowy, 

 nieujawnianie informacji poufnych ani niewykorzystywanie ich dla korzyści finansowych 

lub osobistych zarówno w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia, 

 nieprzyjmowanie od interesantów żadnych korzyści materialnych lub osobistych 

ani obietnic takich korzyści. 

 

3. Nauczyciel w szczególności: 

a) ma obowiązek: 

 rzetelnie przekazywać wiedzę i prawdę naukową, dbając przy tym o osobistą 

prawdomówność, 

 zachować neutralność światopoglądową oraz bezstronność w ocenianiu, 

 starać się, by uczniowie wśród których pracuje, przestrzegali zasad wzajemnego 

szacunku, równości, tolerancji oraz by mieli szacunek do różnorodności kulturowej, 

etnicznej, religijnej, przekonaniowej, 

 zwracać uwagę na wygląd estetyczny uczniów i ład w ich otoczeniu, dając przykład 

własną postawą, 

 dawać uczniom przykład właściwego funkcjonowania w grupie, ucząc zasad 

zespołowego współdziałania. 

b) nie powinien: 

 wykorzystywać swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych kosztem ucznia, jego 

rodziców lub prawnych opiekunów, 

 podważać autorytetu innych nauczycieli i pozostałych pracowników CKPiDN. 

 

4. Osoba współpracująca z CKPiDN (trener, wykładowca) zobowiązuje się do: 

 poszanowania godności osobistej słuchaczy oraz pracowników CKPiDN, 

 kompetentnego i rzetelnego przygotowania zajęć, 

 przestrzegania planu zajęć, 

 uczciwego i bezstronnego oceniania słuchaczy. 

 

 

 



§ 5 

Kodeks Etyki w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w  Mielcu wchodzi 

w życie  z dniem 1 maja 2011 roku. 

§ 6 

Każdy pracownik poświadcza pisemnie zapoznanie się z Kodeksem Etyki Pracowników  

i Nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w  Mielcu . Stosowne 

oświadczenie stanowi załącznik nr 1  do Kodeksu Etyki Pracowników i Nauczycieli CKPiDN. 

 

 

 

 

 


