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ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

etikos kodekse (EK) skelbiamos bendraZmogiskosios bei profesines
ir moralaus elgesio prinr:ipai, kuriuos isipareigoja taikyti visi

padeda suprasti etiSko elgesio problemas, kurios gali kilti darbineje
iuose, vie5ame gyvenime, bei padeda jas sprgsti.

bendruomenes teisiq, pareigq, atsakomybds nuostatas,
mo istatyme, istaigos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklese

rr. PAGRTNDTNES SAVOKOS

elgesi ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas.
Zmoniq elgesi reguliuojandios normos ir principai.
etika - dora, pareigingumu, atsakingumu, klrybingumu, s4Ziningumu,

, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaistingas
vie5ame gyvenime.

4. Etikos no q paZeidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje, tarpusavio
priestaringus bendruomenes nar:iq vertinimus, pasireiskiandius priimtq

elgsenos normq nepaisymu, ignoravimu ar paZeidimu, kuris blogina

6. EtiSl,las

7. Interesq

8. Privatus

9. VieSieji vi

10. Korn

1 1. Vertybe .

12. Toleranc

kurios yra
ir kituose

2. Etikos

1. Etika - tai
2. Morarle -
3. DarL,

at4, trikdo darbing nuotaik4 ir darbo ritm4.

rblema '- netinkamai neatsakingai padarytas sprenclimas ar atliktas
ikos norrnas.

:endimas - tai geras, teisingas, visuomenes daugumos puoselejamoms
.tis sprenrlimas.

rnfliktas - situacija, kai darbu,ctojas atlikdamas savo pareigas vykdo
dimus, susijusius su jo privadiais interesais.
'buotojo interesas-- turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.

;omends (valstybes) interesai - lisuomenes (valstybes) suinteresuotumas.
ruotojas j1 darb4 Zi[res kaip ipa5aukim4.
crja - fu:nkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikrq. veikl4, tureti jai
r, energijos.
idejos ir jisitikinimai formuojantys, skatinantys Zmogaus blvi ar elgsenq.
l * pakantus gerbimas kitos nuonrones, poZilriq, isitikinimq. tikejimo.



puoseleti svarbiausias

garbingai atstovauti i
vard4 Lietuvoje ir

nepanaudotas galimy
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visuomeninej e, kulturi

sandoriuose, visiems

konfl iktai bei intrigos;

gebejimus, asmenines

(darbo uZmokestis, karj

elgesys, gyvenimo

tevais. Vaiko asm,enini

nesusijusiems su jq ugd

sijonai, tampres).

15,7. r\
16. Sutei

remiamasi tik dalykiSku

asmeniniu ar politiniu

rjanti neatitinkanti etikos nonnq darbuotojq apranga (gilios iskirptes, mini

III ETIKOS KODEKSO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. EK pask nubrezti tolerancijos ribas bendruomends nariq tarpusavio santykiuose,
iSry5kinti etikos poZifiri vengtin4 elgesi.

ir naujiems bendruomends nar:lams padeti geriau suirrasti, palaikyti ir
tolerancij 4, profesing

bei pilieting atsakomybg

6. Fonnuoti
bendravime. Ji svarbi di

naujovemis.

13. Puoseleti

savivaldos institucij omis

14. Vaclovau

7. Padeti i bendruomenei vertinti ir sprgsti konkredius etinio pobldZio klausimus.
8. Vienas s iq IiK tikslq - neeti5ko elgesio prevencija.

IV. PAGRINDINI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

isipareigoja aktyviai palaikyti bendrai priimtus istaig,3s veiklos siekius,
etiSkai elgtis tiek istaigoje, tirlk uZ jos ribq, tinkamai reprezentuoti jos

ie.

10. obj i, remiantis kompetencija, vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant
kolegi5kai patariant, mokantis ir padedant vieni kitiems.

11. Lailiu, iai ir profesionaliai atlikti pareiginese instrukcijose numatytas funkcijas.
12. Siekti kstesnes kompetencijos pedagoginiame darbe, dometis svietimo

tevq ir darbuotojq suvokim4, jog etika b[tina bet kurioje veikloje,
nant visuomenes pasitikejimq mokyklos veikla, kuriant jos ivaizdi.

pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu bei su

istaigos taryba, metodine taryba, tevq komitetais ir kitomis).
is skirtingq lydiq lygybes princi;pu, buti tolerantiskiems kitai nuomonei,
iq bei politiniq isitikinimq atstovams.

15. Suprasti, pedagrrgo, darbuoto.i o etik4 paZeidLia:
15.1. U niq, iq tevq arba kolegq diskrriminavimas del dalyvavimo politinffe,

ar kokioje kitoje veikloje.
15.2. N ninga profesine konkurencija tarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose

eskaluojarni smulkmeniSkiytojams skirtos informacijos slepimas,

15.3. ,jo nepagarbus atsiliepimas nedalyvaujandio kolegos pedagoginius
bes;

15.4. lKai viesinama ar viesai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas
:os ketinimai, kompetencija, asrneniniai reikalai ir asmeninds savyb6s,
apranga) tiek su ugdytiniais, tiek su kitais asmenimis;

15.5. Mok rjo nepagarbus, f'amiliarus (per daug laisvas) elgesys su ugdytiniu, jo
savybiq, jo Seimos aptarimas ar paviesinimas asrnenims, tiesiogiai

u, problemos sprendimu.
15.6. Sioki

apie



bendruomenei sprerrdi

valstybes, remejq, i

privadiam verslui ar

korektiSkai ir geranori

26.

bet ir kurejas,

rezultatai,

pozicij4, problemas, i

darbuotojai turi bU,ti

kategoriSk4 nepakantum4,

17. Mokytoi ir darbuotojq santykiuose ties,cs sakymas, viesumas, tiesos gynimas,
draugiSkumas ir geranori yra vieni svarbiausiq bend.ruomends nario etikos principq.

18. Atsirad
atvirai, objektyviai ir
sprendimo.

19. Suprasti,

19.1. t{

20. Tausoti i

tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis tolerantiskai,
vikriti5kai. I5klausyti visq pusiq argumentus ir ieskoti objektyviausio

pedagogo, darbuotojo laisvei prrieltarauj a:

umas kitokiai tevq ar kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
19.2. tei atsakyti i kritika ar kaltinimus ignoravimas;
19.3. .Mo iq ir ugdytiniq tevq iSsakomos nuomon€s apie priimamus reiksmingus

s4moningas riboj imas arba ignoravimas.
atsakingai naudoti istaigos turt4, medZiaginius i5teklius,

28, Visos k

jq le5as vykdant istaigos tikslus, uZdavinius
taupiai naudoti
ir prisiimtus

isipareigojimus. Si4 nuos tq paLeicllia:

20.1, fstai materialiniq bei finansiniq i5tekliq naudojimas politinei veiklai,
iniq poreikiq tenkinimui;

20.2.r>ik imas istaigos i5tekliais vykdant projektus;
20.3. [stai nuosavl'bes niokojimas - del pilctavaliskumo arba del aplaidumo.

21. [staigos ikos komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, viesumu turi siekti
teisingai nagrineti'praS skundus, parei5kimus, netur€ti asmeninio isankstinio nusistatymo,
savo igaliojimus naudoti, iimant nesali5kus sprendimus, n.esinaudoti tamybine padetimi.

22. skatinti i5k4 keitim4si kDrybinemis idejomis, gerqja darbo patirtimi, pletoti
tarpinstitucinius, tarptauti ius rySius.

23. Kiekvie mokytojas ir darbuotojas, ugdytinio tevai turi be baimes, tadiau
kelti i l'iesum4 esamas negero\res, siekdamas pagerinti bendruomeneje

profesines etikos klimat4.

darbq, savo veiklojer turi
interesq konflikto.

25. Gerlrti ir

tradicijas.

v. MOKYMO(Sr) rR DARBO ETrKA

27. Yadovai . patarejai, remejai. Jie gerbia bendruomen6s narius,
jq nuomones ir pasi[lymus. Priima galutini sprendim4.
yra pripaListamos ir nekartoj arnos.

29. Bendruo

30. Be

Kontroliuoti ir slopinti
emocinis pasikarSdiavim

31.



32. Ti
kaip neeti5kas poelgis.

(atskleidimas) tretiesie

pagrindo (teisinio

35. Neltei

kaip mokymo ar tyrimo
36. Nelleisti:

menkinimas del asmeni.

metodinio darbo profesi

kaip isipareigojimas, o

39. [staigos

susidedanti

balsavimu.

41. Etikos k
reglamentu.

42. Sarkcij
moralinio poveikio pri
kodekso prieZi[r4
sprendimq del darbo
auk5tesnei kvalifi ka.cinei

43. EK
etikos komisija, sp

nenumatytais atvej a.is

pamatinemis etikos verty

44. EK prii
nuostatq turi palail<yti

sprendimo b[dus.

tsz

qar

4

dovanq reikalavimas, reikalavimas iS tevq, vertinamas

33. Prirnygti
34, Pasiti

Lai nereikalauti asmeninio pob[dz,io informacijos is ugdytiniq seimq.
jimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas

asmenims, iq aptarinejimas su kitais darbuotojais nesant specialaus
naudos ugdytiniui arba numatr)n1os Zalos kitiems).

naudoti privataus pob[dZio infirrmacijos apie vaik4 be jo tevq sutikimo

nekorektiSkas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas
antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su vertinamo mokslinio ir

nalumu nesusij usiq motyvq.

KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

37. Bltina E priemimo s4lyga - viesas jo prrojekto svarstymas, kacl jis b[tq priimtas

38. Priimtas K skelbiamas vie5ai istaigos interrnetiniame puslapyje.
e isipareigoja gerbti El( ir rfipintis jo veiksmirlgumu.

40. EK vyk ymo prieZilr4 atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija,
q, 3 kitq bendruomenes nariq isrinktq istaigos tarybos posedyje slaptu

isija savo darb4 atlieka vadovaudamasi patvirtintu etikos komisijos darbo

uz mokytoiq etikos paZeidimus atsiZvelgiant i paZeidimo sunkumq -
rnes (pvz., pastaba, ispejimas, [vertinimo paviesinimas ir pan.). Etikos
iios etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobldzio priimant
ies pratgsimo, del darbuotojo skyrimo i aukstesnes pareigas, atestuojant

rijai gauti bei kitais atvejais;.

numatyti visq nepagarbos bend::ai pripazintoms vertybems atvejq, todel
konkredius parei5kimus del etiskai nederamo elgesio, etikos kodekso

sprgsti ar konkretus poelgis suderinamas su etikos kodekso pripaZintomis
emis, ar gali buti toleruojamas,

ts kaip istaigos bendruomends sutarimas del tam tikrq vertybiniq elgosio
ini susirtipinim4, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jq


