Etos szkoły
Preambuła
Wszyscy pracownicy i uczniowie naszej szkoły mają swoje prawa i obowiązki,
co ma umożliwić stworzenie takiego miejsca pracy i nauki, w którym relacje
oparte są na wzajemnym zrozumieniu i sprawiedliwości. Każdy członek
społeczności szkolnej powinien być odpowiednio wspierany w działaniach , aby
mógł rozwijać swoje talenty. Należy wskazywać mu jego mocne i słabe strony,
aby rozumiał, nad czym powinien pracować lub co doskonalić.
My, cała społeczność Otto – Hahn – Schule , czujemy się współodpowiedzialni
za dobrą atmosferę w miejscu naszej pracy i nauki. Akceptujemy naszą
odmienność i jesteśmy przeciwni wszelkim formom nieludzkiego traktowania.
Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
1. Wszyscy zobowiązujemy się do niestosowania przemocy oraz
poszanowania ludzkiego życia.
Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły wyrośli na ludzi świadomych
swojej wartości i potrafili dbać o swoje interesy. Jednocześnie
chcielibyśmy nauczyć ich poszanowania różnych punktów widzenia.
Dlatego szanujemy godność każdego człowieka i respektujemy zdanie i
uczucia innych. W naszej szkole jest niedopuszczalna przemoc fizyczna
lub psychiczna. Konflikty rozwiązujemy pokojowo, nie podejmujemy
środków zaradczych, które mogłyby kogoś upokorzyć lub poniżyć.
Przemocy mówimy zdecydowane „ Nie”, ponieważ respektujemy ludzkie
życie.
Również życie zwierząt i roślin w naszym otoczeniu pragniemy chronić i
pielęgnować. Dążymy do świadomego obcowania z naturą.
2. Wszyscy zobowiązujemy się do solidarności i postawy „ fair – play”.

W środowisku szkolnym ważną rolę odgrywa współpraca oparta na
pełnym zaufaniu. Uczymy się zasad dialogu i podejmujemy różnorodne
formy współpracy. Dzięki temu stwarzamy dobre warunki do nauki i
umożliwiamy wszechstronny rozwój.
Od naszej pracy zależy dobre imię szkoły, różnego rodzaju osiągnięcia i
coraz lepsze wyniki nauczania. Dlatego podkreślamy, iż prawo do nauki

wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za siebie i innych, co znaczy,
że wszyscy włączają się w życie całej społeczności szkolnej.
Dbamy o to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki pracy naszym
nauczycielom.
3. Zobowiązujemy się do postawy pełnej tolerancji i szczerości.
Chcemy rozwijać umiejętność akceptacji różnic światopoglądowych i
odmienności. Deklarujemy wsparcie dla tych, którzy są krzywdzeni z
powodu swojego pochodzenia lub sytuacji osobistej. Nie akceptujemy
zachowania pełnego pogardy oraz dyskryminacji innych ludzi.
Pełni otwartości staramy się wyjść każdemu naprzeciw. Opowiadamy się
za prawdą. Dopuszczamy krytykę, ale tylko taką, która służy sprawie,
która nie rani i nie dyskredytuje drugiego człowieka.
Posiadamy cywilną odwagę i bronimy godności każdego członka naszej
społeczności szkolnej.
4. Popieramy równy status kobiet i mężczyzn.
Respektujemy różne religijne, kulturowe i osobiste poglądy na temat
szczęścia, miłości i partnerstwa.
Wspieramy kształcenie niezależne od płci.
Opowiadamy się za równouprawnieniem kobiet i mężczyzn oraz
samookreśleniem płci.

