CZYSTA SZKOŁA

SZKOŁA BEZ KORUPCJI

Fundacja Polska bez Korupcji prowadzi akcję
Czysta Szkoła- Szkołą bez Korupcji, mającą na
celu
przypomnienie
o
obowiązku
przestrzegania zasad zawartych w Ustawie o
Systemie Oświaty, oraz uhonorowanie Szkół,
w których nie ma cichego przyzwolenia na
nieetyczne i korupcyjne zachowania.
Program Czysta Szkoła- Szkoła bez Korupcji
zyskał pozytywną opinie i rekomendacje
setek miast i gmin z całej Polski, oraz do
przystąpienia
do programu zachęcają
Kuratoria
Oświaty
Województwa:
dolnośląskiego,
zachodniopomorskiego,
świętokrzyskiego, łódzkiego, lubuskiego,
opolskiego,
śląskiego,
warmińskomazurskiego, podlaskiego. Więcej informacji
o programie na oficjalnej stronie Fundacji
Polska
bez
Korupcji:
http://polskabezkorupcji.eu/czysta-szkolaszkola-bez-korupcji
Każda Szkoła która przystąpi do programu i spełni
wymagane warunki zostanie uhonorowana
unikalnym certyfikatem potwierdzający, że w szkole
działają tylko jasne i uczciwe zasady.

Według Fundacji Polska bez Korupcji
Szkoła
powinna
być
miejscem
nieskazitelnym, wolnym od nieetycznych
zachowań, gdzie nie ma miejsca .
Wszystkie podejmowane decyzje , czy
wybory
powinny
być
wnikliwie
przeanalizowane, na żadne z nich nie
mogą mieć wpływ obietnice osób z
zewnątrz szkół. W ślad za tym Fundacja
określiła kilka fundamentalnych zasad ,
które zawarła w Kartę Etyczną:

środowiska nauczycielskiego i zespołu
nauczycielskiego w swoim miejscu
pracy wobec otoczenia społecznego.
3. Nauczyciele i pracownicy Szkoły nie
przyjmują żadnych prezentów i
korzyści,
obejmujących
także
przedmioty majątkowe sprzedawane
za tzw. 1 zł od przedstawicieli
wydawców podręczników szkolnych.
Decyzje
w
zakresie
wyboru
podręczników
szkolnych
podejmowane
są
wyłącznie
z
uwzględnieniem
ich
jakości
merytorycznej.
4. Decyzja o wyborze podręcznika
szkolnego jest wspólną decyzją
nauczycieli danego przedmiotu w
Szkole.
5. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem
społecznym, a Szkoła miejscem
wolnym od działań niegodziwych.

1. Nauczyciele
nie
mogą
wykorzystywać swojej pozycji dla
osiągania korzyści osobistych lub
majątkowych dla siebie lub swoich
bliskich. Nauczyciele są szczególnie
odpowiedzialni
za
to,
aby
rozpoznawać i eliminować wszelkie
sytuacje,
które
mogą
być
interpretowane jako korupcyjne.
2. Nauczyciele dokładają starań o
przejrzystość działań i procedur
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Wszystkim zakwalifikowanym Szkołom Gratulujemy!
Z pośród wpływających do nas zgłoszeń, po weryfikacji spełnianych warunków, do
programu zakwalifikowaliśmy 114 Szkół* z 11 województw.

Dyrektorzy Szkół przyjmując te zasady udowodniają, iż Szkoła bez
Korupcji, jest dla nich sprawą nadrzędną.
*Pełna lista szkół na stronie polskabezkorupcji.eu

Fundacja przypomina!
Przy wyborze materiałów dydaktycznych należy przede wszystkim pamiętać o
przestrzeganiu zasad zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty
Art. 22d.
1. Zakazane jest:
1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom
jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian
za
dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów
edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych;
2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym
podręcznikiem
lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi
przeznaczonymi dla
ucznia.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej
konkurencji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.11)).

Członkowie Fundacji, walcząc o poprawę w
polskim szkolnictwie spotykają się i
współpracują
z
osobami,
oraz
organizacjami, dla których edukacja i
wychowanie najmłodszego pokolenia nie
jest obojętne. Najważniejsze postulaty
Fundacja
ogłasza
na
konferencjach
prasowych, komisjach sejmowych, itp.
Dzięki skuteczności w działaniach, nasze
apele
często
pojawiają
się
w
najważniejszych
polskich
gazetach,
portalach.

Onet Wiadomości o propozycji Fundacji odnośnie
zmian w Ustawie o Systemie Oświaty link:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/fundacja-polska-bezkorupcji-proponuje-zmiany-w-ustawie-o-systemieoswiaty/zg79p

Konferencja prasowa w PAP, działacze Fundacji alarmują o
zagrożeniach, które wynikają ze współpracy z wydawnictwami
edukacyjnymi.

Zapraszamy kolejne szkoły do przystąpienia do programu Czysta Szkoła- Szkoła
bez
Korupcji.
Wystarczy
wysłać
zgłoszenie
do
fundacji
na
fundacja.polska.bez.korupcji@gmail.com lub do siedziby,
ul. Jaśminowa 16 33-300 Nowy Sącz.
Pytania prosimy kierować na adres fundacja.polska.bez.korupcji@gmail.com,
bądź tel. 730-059-147
Zachęcamy do kontaktu!

