ZASADY ETYKI KADETÓW
PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LUBASZU
§1
1. Zasady etyki kadetów klas o profilu policyjno-wojskowym i pożarniczym wynikają z
ogólnych wartości i norm moralnych uwzględniających specyfikę zawodu służb
mundurowych, których rodzaj reprezentuje dany oddział.
2. Obowiązkiem każdego kadeta jest przestrzeganie zasad etyki.
§2
W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych
zasadach etyki kadet ma kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak,
aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania
społecznego zaufania do służb mundurowych oraz szkoły, której jest uczniem.
§3
Kadet ma wykonywać swoje obowiązki wynikające ze Statutu, Regulaminu Szkoły i
zarządzeń Dyrektora Szkoły według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością,
rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością i starannością w zakresie godnego
reprezentowania szkoły oraz służby mundurowej, do której ma zaszczyt się przygotowywać.
§4
Kadet we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności
ludzkiej, przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz szeroko pojętego porządku prawnego
obowiązującego w naszym Państwie.
§5
Postępowanie kadeta w kontaktach z ludźmi ma cechować życzliwość oraz
bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne,
światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.
§6
Kadet ma obowiązek przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej,
kultury języka polskiego oraz dbać o schludny i estetyczny wygląd w tym o czysty, zgodny
z regulaminem mundur, będący symbolem patriotyzmu i szacunku dla służb mundurowych,
pamiętając jednocześnie, że występując w umundurowaniu reprezentuje przede wszystkim
szkołę, której jest uczniem.
§7
Kadet powinien zachować dyskrecję w odniesieniu do informacji mogących
zaszkodzić społecznie pojętemu dobru służby, do której przygotowuje się jako uczeń klasy
mundurowej oraz dobremu imieniu szkoły.
§8
Stosunek kadeta do uczniów szkoły, nauczycieli i pracowników ma być oparty na
przestrzeganiu zasad poprawnego zachowania, poszanowania godności, a także tolerancji
w zakresie nienaruszającym porządku prawnego.
§9

Kadet powinien w miarę możliwości udzielać pomocy innym uczniom szkoły
w realizacji ich zadań i obowiązków, wspierać w rozwiązywaniu ich problemów osobistych
oraz dbać o atmosferę w klasie/szkole oraz dobre stosunki międzyludzkie.
§ 10
Kadet ma obowiązek rzetelnie, bezzwłocznie wykonywać polecenia wychowawców,
nauczycieli i pracowników szkoły oraz odnosić się do nich z szacunkiem.
§ 11
Kadet ma obowiązek stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności
zawodowe wymagane w służbie, którą w przyszłości ma reprezentować, a także dbać o swoją
sprawność fizyczną.
§ 12
Kadet ma obowiązek dbać o społeczny wizerunek służby jako formacji, w której
w przyszłości ma służyć i podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej.
§ 13
Kadet nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań innych kadetów
lub uczniów szkoły naruszających prawo lub zasady etyki.
§ 14
W przypadku nie stosowania się do „Zasad etyki kadetów Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Lubaszu”, kadet ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z
WSO.
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