
MOKYKLOS ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Mokytojq etikos kodekse (
vertybines nuostatos ir moralaus

darbuotojai.

MEK ) skelbiamos bendraZmogiSkosios bei profesines etikos

elgesio principai, kuriuos isipareigoja taikyti visi mokytojai ir

2. MEK skiriamas tam, kad padetq mokyklos darbuotojams suprasti eti5ko elgesio problemas,

kurios gali kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, vie5ame gyvenime, bei padetq jas

sprgsti.

3. MEK papildo mokytojq ir darbuotojq teisiq, pareigq, atsakomybes nuostatas, kurios yra

reglamentuotos LR Svietimo istatyme, mokyklos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklese ir kituose

norminiuose aktuose.

II. KAI KURIOS PAGRINDINES S.{VOKOS 1

Etika - tai asmens elgesi ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas.

Morale - tai Zmoniq elgesi reguliuojandios normos ir principai.

Mokytoirl ir darbuotojq etika - dora, pareigingumu, atsakingumu, kiirybingumu, s4Ziningumu,
teisingumu,Zmoni5kumu, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir darbo santykiai,nepriekai5tingas
etines elgsenos laikymasis vie5ame gyvenime.
Etikos normq paZeidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje, ta4rusavio bendravime,
sukeliantis prieltaringus bendradarbiq vertinimus, pasirei5kiandius priimtq etikos kodekse
dorovines elgsenos nonnq nepaisymu, ignoravimu ar paZeidimu, kuris blogina bendruomenes
mikroklimat4, trikdo darbing nuotaik4 ir darbo ritm4.
Etikos problema- netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pai:eidLiant etikos noflnas.
Eti5kas sprendimas - tai geras, teisingas, visuomenes daugumos puoselejamoms vertybems
neprie5tarauj antis sprendimas.
Interestl konfliklas - situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vykdo pavedimus ir priima
sprendimus susijusius su jo privadiais interesais.
Privatus darbuotojo interesas - turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.

Vie5ieji visuomenes (valstybes) interesai - visuomenes (valstybes) suinteresuotumas. Visuomene
tikisi, kad darbuotojas i darbqZifires kaip i pa5aukim4.
Kompetencija - funkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikr4 veikl4, tureti jai pakankamai Ziniq,

ig0dZiq, energijos.
Vertybe - idejos ir isitikinimai formuojantys, skatinantys Zmogaus btivi ar elgsen4.
Tolerancija - pakantus gerbimas kitos nuomones, poZi0riq, isitikinimq, tikejimo.

III. KODEKSO TIKSLAI IR UZPAVTNMT



4. MEK paskirtis nubreZti tolerancijos ribas mokyklos nariq tarpusavio santykiuose, i5rySkinti
akademines etikos poZiiiriu vengtin4 elgesi.
5. Esamiems ir naujai priimamiems mokytojams padeti geriau suprasti, palaikyti ir puoseleti
svarbiausias akademines srities vertybes: teisingum4, sqZiningumq, pagwbq Zmogut, tolerancijq,
profesing, moksling bei pilieting atsakomybg.
6. Skatinti mokytojq ir darbuotojq suvokimQ, jog etinis aspektas svarbi bet kurios veiklos sprendimo
dalis, svarbi prielaida didinti visuomenes pasitikejim4 mokyklos veikla.
7. Paddti istaigos pedagogams ir darbuotojams vertinti ir sprgsti konkredias akademinio gyvenimo
situacijas, kuriose i5kyla etinio pobiidZio klausimai.
8. Vienas svarbiausiq tikslq - prevencinio vaidmens svarba neeti5ko elgesio pasirei5kimams.

IV. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

9. Mokytojai ir darbuotojai isipareigoja aktyviai palaikyti mokyklos siekius, garbingai atstovauti
mokyklos vidaus ir i5ores gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vard4 Lietuvoje ir uZsienyje.
10. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant

/ nepanaudotas galimybes, kolegi5kai patariant ir padedant vieni kitiems.
11. Laiku, atidiliu ir profesionaliai atlikti pareiginese instrukcijose numatytas funkcijas.
12. Siekti aukltesnes kompetencijos pedagoginiame darbe, dometis savo srities mokslo naujovemis.
13. Puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu bei su savivaldos

14. Vadovautis skirtingq lydiq lygybes principu, buti tolerantiSkiems kitai nuomonei, kitq tautybiq,
rasiq, religiniq bei politiniq isitikinimq atstovams.
15. Suprasti, jog akademing etik4 paieidilia:
15.1. mokiniq arba kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje, visuomenineje, kultiirineje
ar sportineje veikloje;
15.2. nesqiininga profesine konkurencrja tarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose,
visiems mokytojams skirtos informacijos slepimas, eskaluojami smulkmeni5ki konfliktai bei
intrigos;
15.3. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio kolegos pedagoginius gebejimus,
asmenines savybes;
15.4. kai pavie5inama ar vielai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo

t uZmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).
16. Suteikiant pedagogini vard4, apdovanojim4, kolegos veiklos pripaZinim4 turi btiti remiamasi tik
dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis pretendento savybemis, o ne asmeniniu ar
politiniu santykiu.
17. Mokytojq ir darbuotojq santykiuose tiesos sakymas, vie5umas, tiesos gynimas, draugi5kumas ir
geranori5kumas yra vieni svarbiausiq mokyklos bendruomenes nario etikos principq.
18. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis toleranti5kai, atviru,
objekfiiai ir savikriti5kai. Iiklausyti visq pusiq argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo.
19. Suprasti, jog akademinei laisvei prie5tarauja:
19. I . nepakantumas kitokiai mokiniq ar kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
19.2. teises atsakyti i kritikq ar kaltinimus ignoravimas;
19.3. mokytojq ir mokiniq tevq i5sakomos nuomones apie priimamus reik5mingus bendruomenei
sprendimus s4moningas ribojimas arba ignoravimas.
20. Tausoti ir atsakingai naudoti mokyklos turt4, medZiaginius i5teklius, taupiai naudoti valstybes,
remejq, investuotojq le5as vykdant istaigos tikslus, uZdavinius ir prisiimtus lsipareigojimus. Siq
nuostatq paieidlia:
20.1. mokyklos materialiniq bei finansiniq i3tekliq naudojimas politinei veiklai, privadiam verslui ar
asmeniniq poreikiq tenkinimui;



20.2. piktnatdZiavimas mokyklos i5tekliais vykdant proj ektus ;
20.3. mokyklos nuosavybes niokojimas - del piktavaliSkumo arba del aplaidumo.
21. Remti ir pletoti mokiniq laisves ir teises, skatinti kolegi5k4 keitim4si kflrybinemis idejomis,
gerqa darbo patirtimi, pletoti tarp institucinius, tarptautinius rySius.
22. Kiekvienas mokytojas ir darbuotojas firi be baimes, tadiau korekti5kai ir geranori5kai kelti i
vie5um4 esamas negeroves, jis turi b0ti teisingai suprastas, tik kaip siekiantis pagerinti
bendruomeneje profesines etikos klimat4.
23. Kiekvienas mokyklos narys turi prisiimti dali atsakomybes uZ sklandq mokyklos darb4, savo

veikloje turi vadovautis bendruomenes vielaisiais interesais, vengti vie5qjq ir privadiq interesq
konflikto.
24. Gerbti ir aktyviai prisideti, puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes tradicijas.

v. MOKYMO(-SD rR DARBO ETrKA

25. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, mokytojai ir darbuotojai turi bfiti
kompetentingi, kulttiringi, humani5ki, teisingi, reikltis sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius
savo asmeninius bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikar5diavimas ir pan.
26. Molqrtojas privalo ne5iurk5diai, nei1eidliandiai, bet reikliai reik5ti kategori5k4 nepakantumq
mokiniq nes4Ziningumui, elgesio nonnq paZeidimo faktams kaip antai plagijavimas,
nusira5inejimas, falsifikavimas, paZymiq rezultatq klastojimas. Mokinio Ziniq bei igfldZiq
vertinimas turi biiti teisingas, sqZiningas, suderintas su destomo kurso tikslais, priklausantis nuo
Ziniq kokybes.
27. Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq, neakademinio pobtidZio paslaugq, tiesiogiai nesusijusiq su

mokymo kursu, reikalavimas arba priemimas i5 mokiniq tevq, vertinamas kaip.neeti5kas poelgis.
28. Primygtinai nereikalauti asmeninio pobfldZio informacijos i5 mokinitl grupiq diskusijq, juo
labiau sieti tokio pobfldZio informacijos pateikim4 su Ziniq ivertinimu.
29. Atsiskaitymas uZ kurs4 nesietinas su mokiniq ar jq tevq dalyvavimu (nedalyvavimu) mokytojui
priimtinoje (nepriimtinoje) politineje ar visuomenineje veikloje.
30. Pasitikejimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas)
tretiesiems asmenims, jq aptarinejimas su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo ( teisinio
pagrindo, naudos mokiniui arbanumatomos Zalos kitiems).
31. Neleistina naudoti privataus pobtidZio informacijos apie mokini be jo tevq sutikimo kaip
mokymo ar tyrimo medZiag4.
32. Neleistinas nekorekti5kas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas menkinimas
del asmenines antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su vertinamo mokslinio ir metodinio
darbo profesionalumu nesusijusiq motyvttr.

VI. KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

33. Biitina MEK priemimo s4lyga - vie5as jo projekto svarstymas, kad jis bEtq priimtas kaip

isipareigojimas, o neipareigojimas.
34. Priimtas MEK skelbiamas vie5ai mokyklos stende, intemetiniame puslapyje.
35. Mokyklos bendruomene isipareigoja gerbti MEK ir rtipintis jo veiksmingumu.
36. MEK priimtas kaip mokyklos bendruomends sutarimas del tam tikry vertybiniq elgesio nuostatq
turi palaikyti etini susirtipinim4, skatinti svarstSrti, diskutuoti etinius klausimus ir jq sprendimo
bfidus.


