FUNDACJA POLSKA BEZ KORUPCJI

CZYSA SZKOŁA- SZKOŁA BEZ
KORUPCJI
Z radością zawiadamiamy Państwa, że co raz więcej szkół w
Polsce nosi tytuł SZKOŁA BEZ KORUPCJI!

Kolejne szkoły wciąż dosyłają do Fundacji Polska bez Korupcji,
zgłoszenia celem uzyskania Certyfikatu,. Dzięki temu udowadniacie
nam Państwo, że nasz trud i nasze działania nie idą na marne, lecz są
istotne i sprawiają że edukacja w naszym kraju z dnia na dzień się
polepsza, dając szanse najmłodszym pokoleniom, na lepsze warunki
nauki oraz rzutuje na lepsze wychowanie.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i pomoc w walce o
CZYSTĄ SZKOŁĘ!
Oczywiście Czystą Szkołę- Szkołę bez Korupcji, tworzycie Wy
Nauczyciele i Dyrektorzy. To dzięki Wam i dzięki Waszej uczciwości,
uczniowie mogą uczyć się z najlepszych książek. Pamiętajmy o tym, że
nikt nie może narzucić Wam wyboru materiałów do wykorzystywania u
swoich uczniów, znacie ich najlepiej i wiecie jakie pomoce posłużą im
do przekazania wszelkiej istotnej wiedzy. Dodatkowo nie zgadzajcie się,
na pakiety, zdajemy sobie sprawę, że najlepsze materiały należy wybrać
starannie i selektywnie, a nie godzić się na to co znajduję się w zestawie.

Szkoły zakwalifikowane do Programu Czysta Szkoła- Szkoła
bez Korupcji
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Każda Szkoła która przystąpi do programu i spełni
wymagane warunki zostanie uhonorowana unikalnym
certyfikatem potwierdzający, że w szkole działają tylko jasne
i uczciwe zasady

Co jeśli Państwa Szkoła nie ma jeszcze certyfikatu?
Fundacja Polska bez Korupcji wciąż prowadzi akcję Czysta SzkołaSzkoła 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 m.in.

Kuratoria Oświaty Województwa:
 dolnośląskiego,
 zachodniopomorskiego,
 świętokrzyskiego,
 łódzkiego,
 lubuskiego,
 opolskiego,
 śląskiego,
 warmińsko- mazurskiego,
 podlaskiego
Dyrektorzy włączając swoją szkołę do programu, podpisują kartę
etyczną jednocześnie deklarują że:
1. Zamykamy naszą szkołę na prezenty od przedstawicieli wydawców
podręczników. Decyzje w zakresie wyborów podręczników
podejmujemy wyłącznie kierując się ich jakością merytoryczną
2. Decyzja o wyborze podręcznika jest decyzją wspólną nauczycieli
danego przedmiotu w naszej szkole.
3. Zwalczanie korupcji jest wyzwaniem społecznym, a szkoła miejscem
wolnym od działań niegodziwych.

Wobec czego nie jest jeszcze za późno, zachęcamy do przystąpienia do
programu, aby to zrobić należy wysłać do nas zgłoszenie na adres
mailowy: fundacja.polska.bez.korupcji@gmail.com
Wszelkie

pytania

prosimy

kierować

na

adres

fundacja.polska.bez.korupcji@gmail.com, bądź tel. 730-059-147

Fundacja przypomina!
Przy wyborze materiałów dydaktycznych należy przede wszystkim pamiętać o
przestrzeganiu zasad zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. 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)).

