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I. BENDROSIOS NUOSTA|OS

1. Bendruomenes etikos kodekse (EK) skelbiamos bendraZmogi5kosios bei profesines etikos

vertybines nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos isipareigoja taikyti visi bendruomenes

nariat,

2. Etikos kodekso paskirtis nubreZti tolerancijos ribas Mokyklos nariq tarpusavio santykiuose,

i5rySkinti profesines etikos poZiiiriu vengtin4 elgesi.

3. EK papildo bendruomenes teisiq, pareigq, atsakomybes nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR

Svietimo istatyme, istaigos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklese ir kituose norminiuose aktuose.

II. ETIKOS KODEKSO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Nustatant Mokyklos bendruomenes tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles

siekti, kad atskiro mokytojo, personalo darbuotojo, mokinio veikla keltq asmens bei mokyklos

garbE, bltq naudinga visuomenei ir Valstybei.

5. Apsaugoti mokytojus, personal4, mokinius nuo veiksmq, galindiq pakenkti asmens bei Mokyklos

bendruomenes prestiZui.

6.TJLtikrinti, kad visr4 mokyklos bendruomenes nariq tarpusavio santykiai butq pagristi tolerancijos

ir pagarbos vienq kitiems principais

7. Padeti esamiems ir naujiems bendruomends nariams geriau suprasti, palaikyti ir puoseleti

svarbiausias vertybes: teisingum4, s4Ziningumq, pagarbq Zmogui, tolerancij4, profesing bei pilieting

atsakomybg.

8. Padeti istaigos bendruomenei verlinti ir sprgsti konkredias darbines veiklos situacijas, kuriose

i5kyla etinio pobddZio klausimai.

t
9. Vienas svarbiausiq EK tikslq - neeti5ko elgesio prevencija.



III. PAGRINOA'T ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

10. Bendruomene isipareigoja aktyviai palaikyti Mokyklos siekius vidaus ir i5ores gyvenime,

garbingai atstovauti istaig4, eti5kai elgtis tiek istaigoje, tiek uZ jos ribq, tinkamai reprezentuoti jos

vardq Lietuvoje ir uZsienyje.

li. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant

nepanaudotas galimybes, kolegi5kai paLwiant, mokantis ir padedant vieni kitiems.

12. Laikv, atidliai ir profesionaliai atlikti pareiginese instrukcijose numatytas funkcijas.

13. Siekti auk5tesnes kompetencijos pedagoginiame darbe, dometis Svietimo naujovemis.

14. Puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu bei su savivaldos

institucijomis (istaigos taryba, metodine taryba, tevq komitetais ir kitomis).

15. Pagarbiai elgtis su visais Zmonemis, nepaZeisti mokiniq orumo, jq demokratiniq ir asmens

laisviq teisiq, niekada ir jokiu bfldu nediskriminuoti kolegq arba mokiniq del jq lyties, tautybes,

rasds, religijos, isitikinimq ar negaliq.

16. Suprasti,jog pedagogo, darbuotojo etik4 paLeidlia:

16.1. ugdytiniq, jq tevq arba kolegq diskriminaui-ar del dalyvavimo politineje, visuomenineje,

kult[rineje ar kokioje kitoje veikloje;

16,2. nesqLininga profesine konkurencija tarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose,

visiems mokytojams skirtos informacijos slepimas, eskaluojami smulkmeni5ki konfliktai bei

intrigos;

16.3. kai pavieSinama ar vie5ai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo

uZmokestis, karjeros ketinimai, kompetencija, asmeniniai reikalai ir asmenines savybes, elgesys,

gyvenimo budas, apranga) tiek su ugdytiniais, tiek su kitais asmenimis;

16.4. mokytojo nepagarbus, familiarus (per daug laisvas) elgesys su ugdytiniu, jo tevais. Vaiko

asmeniniq savybiq, jo Seimos aptarimas ar pavie5inimas asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su jq

ugdymu, problemos sprendimu; I

16.5. alkoholiniq gerimq ir narkotiniq medZiagq varlojimas istaigoje ir jos teritonjoje;



16.6. suteikiant atestacing kategorij4, paskatinim4 ar nuobaud4, remtis tik dalyki5ku pateikto darbo

vertinimu bei profesinemis pretendento savybemis, o ne asmeniniu ar politiniu santykiu;

16.7. mokytojq ir darbuotdjq santykiuose tiesos sakymas, vie5umas, tiesos gynimas, draugi5kumas

ir geranori5kumas yra vieni svarbiausiq bendruomenes nario etikos principq;

16.8. atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis toleranti5kai, atvtai,

objektyviai ir savikriti5kai. I5klausyti visq pusirl argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo.

1 7. Suprasti, j og pedagogo, darbuotoj o laisvei prie5tarauj a:

17.1. nepakantumas kitokiai tevq ar kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;

17.2. teises atsakyti ikritika ar kaltinimus ignoravimas;

17.3. mokytojq ir ugdytiniq tevq iSsakomos nuomones apie priimamus reik5mingus bendruomenei

sprendimus s4moningas riboj imas arba ignoravimas;

17.4. nekorekti5kas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas menkinimas del

asmenines antipatijos, politiniq ar kitokiq su vertinamojo darbo profesionalumu nesusijusiq motyvq.

18. Tausoti ir atsakingai naudoti istaigos turtq, medLiaginius i5teklius, taupiai naudoti valstybes,

remejq, investuotojq leSas vykdant istaigos tikslus, uZdavinius ir prisiimtus isipareigojimus, Si4

nuostat4 paLeidlia:

18.1. istaigos materialiniq bei finansiniq i5teklill naudojimas politinei veiklai, privadiam verslui ar

asmeninirl poreikiq tenkinimui ;

1 8.2. piktnaudZiavimas istaigos i5tekliais vykdant proj ektus;

18.3. istaigos nuosavybes niokojimas - del piktavali5kumo arba del aplaidumo.

19. {staigos etikos komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, vie5umu turi siekti teisingai

nagrineti praiymus, skundus, parei5kimus, netureti asmeninio i5ankstinio nusistatymo, savo

igaliojimus naudoti, priimant ne3aliSkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padetimi.

20. Kiekvienas bendruomenes narys turi prisiimti dali atsakomybes uZ sklandq istaigos darb4, savo

veikloje turi vadovautis bendruomenes vieiaisiais interesais, vengti vieSqjrl ir privadiq interesq

konflikto. r

21. Gerbti, aktyviai puoseleti ir kurti mokyklos/choro bendruomenes tradicijas.



IV. MOKYMO(-SI) IR DARBO ETIKA

22. Kiekvienas bendruomenes narys yra laikomas vertybe. Jis yra ne tik darbo atlikejas, bet ir

kurejas, isipareigojgs siekti auk5diausios kokybes Nuo jo pastangq priklauso bendro darbo

rezultatar.

23. Yadovai yra patarejai, remejai. Jie gerbia bendruomenes narius, isigilina i jq pozicij4,

problemas, i5klauso jq nuomones ir pasifilymus, priima galutini sprendim4.

24. Bendruomene dalyvauja svarbiq ugdymo istaigai klausimq svarstym4.

25. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, vadovai, mokytojai ir darbuotojai turi bfiti

kompetentingi, kultUringi, humani5ki, teisingi, reiklfis sau ir kitiems. B[tina kontroliuoti ir slopinti

tokius savo asmeninius bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikar5diavimas ir

pan.

26. Bendruomenes nanai privalo nesiurk5diai, neileidLiandiai, bet reikliai reik5ti kategori5k4

nepakantum4 elgesio normq paZeidimo faktams.

27" Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq reikalavimas i5 tevq, vertinamas kaip neeti5kas poelgis.

28. Konfidencialios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims, jq aptarinejimas su kitais

darbuotojais nesant specialaus teisinio pagrindo kenkia pasitikejimo atmosferai.

V. BENDRAVIMO SU MOKINIAIS ETIKA

29. Mokytojas privalo neSiurk5diai, neileidLiandiai, bet reikliai reik3ti kategori5k4 nepakantum4

mokiniq nes4Ziningumui, elgesio taisykliq paZeidimo faktams.

30. Mokinio Ziniq bei igfidZiq vertinimas turi bUti teisingas, s4Ziningas, suderintas su mokomojo

dalyko tikslais ir vertinimo kriterijais

31. Neleistina:

31.1 grasinti, tydiotis, naudoti ftzingjeg4 prie5 mokini;

3L2 prtmygtinai reikalauti asmeninio pobtidZio informacijos i5 mokiniq grupiq diskusijq metu,

siejant tokio pobfldZio informacijos pateikim4 su Ziniq ivertinimu;



31.3 naudoti asmeninio pobfidZio informacijos apie mokinibe jo tevq (globejq, rupintojq) sutikimo.

VI. BAIGIAMO SIOS NTJOSTATO S

32. Butina EK priemimo s4lyga - vie5as jo projekto svarstymas, kad jis bdtq priimtas kaip

isipareigojimas, o ne ipareigojimas.

33. EKvykdymo prieLiurq atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija, susidedanti i5 2

mokytojq, 3 kitq bendruomenes nariq i5rinktq istaigos tarybos posedyje slaptu balsavimu.

34. Etikos kodekso prieliurq vykdandios etikos komisijos sprendimai priimant sprendim4 del darbo

sutarties pratgsimo, del darbuotojo skyrimo i auk5tesnes pareigas, atestuojant auk5tesnei

kvalifikacinei kategorijai gauti bei kitais atvejais yra rekomendacinio pobUdZio.

35. EK negali numatyti visq nepagarbos bendrai prrpaLintoms vertybems atvejq, todel etikos

komisija, sprgsdama konkredius pareiSkimus del eti5kai nederamo elgesio, etikos kodekso

nenumatltais atvejais turi sprgsti ar konkretus poelgis suderinamas su etikos kodekso pripaZintomis

pamatinemis etikos vertybemis, ar gali b[ti toleruojamas.

36. Mokyklos bendruomene isipareigoja laikytis EK i5destytq principq ir reikalavimq.
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