
Szkolny Kanon Dobrego Pracownika 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha 

w Krakowie 

Potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna 
prawdziwość, moralna odwaga i ponad wszystko „miłość dusz ludzkich” stanowią 
podstawę do ciągłego doskonalenia własnego człowieczeństwa zarówno w wymiarze 
duchowym jak i zawodowym. 

Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie dąży do tego, aby 
ukryte w imieniu Patrona Szkoły znaczenia, stawały się każdego dnia zwykłą pracowniczą 
codziennością. 

W  Wiedza, bo pragnę realizować swoje zadania korzystając z aktualnej wiedzy merytorycznej. 
Wiem, że świat się zmienia, zmienia się prawo, dlatego podejmuję samodoskonalenie i na 
bieżąco uzupełniam konieczną wiedzę. 
 

O  Optymizm, bo pragnę tworzyć środowisko pracy, w którym wszyscy czują się dobrze. Moje 
zadania wykonuję z entuzjazmem i nadzieją, że wspólnie z Koleżankami i Kolegami jestem w 
stanie pokonać wszelkie trudności. 
 

J  Jutro, bo pragnę, aby moja praca budowała pozytywny wizerunek Szkoły w środowisku 
zapewniając jej dobrą opinię i funkcjonowanie w kolejnych latach. 
 

C Cierpliwość, bo wiem, że każdy może mieć gorszy dzień – Uczeń, Rodzic, Koleżanka lub 
Kolega. Bez zniecierpliwienia wykonuję kolejny raz moje obowiązki, wyjaśniam, sprzątam... 
Wiem, że od mojej postawy zależy bardzo wiele.  
 

I Inteligencja, bo wiem, że moje zadania powinienem wykonywać samodzielnie i sprawnie. 
Rozwój Szkoły wymaga inicjatywy i zaangażowania. Chcę być częścią pozytywnych zmian. 
 

E  Empatia, bo pragnę widzieć w każdym Uczniu, Rodzicu, Koleżance i Koledze Człowieka, 
który czuje i przeżywa. Patrzę głębiej i dalej, dostrzegam konteksty, które pozwalają mi poznać 
prawdę o innych Ludziach. Panuję nad emocjami, do których mam prawo tak samo, jak 
wszyscy. 
 

C Ciekawość, bo pragnę szukać efektywnych rozwiązań pojawiających się problemów, 
inspiracji do tego, jak efektywniej realizować moje zadania. Jestem ciekawy nowinek 
technicznych, nowych produktów i rozwiązań usprawniających moją pracę. Inspiruję korzystną 
zmianę. 
 

H Honor, bo pragnę dać Uczniowi, Rodzicowi, Koleżankom i Kolegom przykład właściwego 
postępowania. Nigdy nie poniżam drugiego Człowieka. Poniżony zawsze odpłaca złem. 
Wzorowo wypełniam moje obowiązki i chętnie służę pomocą. Uczciwie, sumiennie, 
bezstronnie i bezinteresownie wykonuję moje obowiązki. Wiem, że autorytetu nie 
zbuduję  wzbudzaniem strachu lecz kompetencją, odwagą, odpowiedzialnością, 
sprawiedliwością, konsekwencją i szacunkiem, który okazuję innym Ludziom.  


