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U i,flEDZtU MOKYKL O S -DAU G IAF UNKC I O C ENTRO

DARBUOTOJV ETTKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.ULliedi:iq mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Centro) darbuotojq etikos kodekse

nustatomi pagrindiniai Centro pedagogq, adminishacijos ir aptamaujandio personalo darbuotojq
(toliau - Cenho darbuotojai) profesines etikos reikalavimai ir isipareigojimai siekti eti5ko ir
profesionalaus elgesio su mokiniais, jq tevais (globejais, riipintojais) ir kitais Seimos nariais,

kolegomis ir bendruomene.

2. Etikos kodekso paskirtis - saugaus, atviro, savivertg ir kurybi5kum4 skatinandio Cento
mikroklimato kiirimas, Centro darbuotojq pageidaujamo elgesio formavimas, atsakomybes uZ savo

veiksmus ugdymas.

3. Etikos kodekso tikslas - kurti ir puoseleti pagarbius Centro bendruomenes nariq
tarpusavio santykius, skatinti Cenho darbuotojus savo elgesiu, drausme, kultura btiti pavyzdZiu

mokiniams/vaikams.

4. Etikos kodeksas papildo darbuotojq teisiq, pareigq, atsakomybes nuostatas, kurios
yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme, Centro nuostatuose, vidaus darbo
tvarkos taisyklese ir kituose norminiuose aktuose.

PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI

5. Cento darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Siais pagrindiniais elgesio ir veiklos

5.1. pagarbos;

5.2. teisingumo;

5.3. Zmogaus teisiq pripaZinimo;

II.

att

prlnclpals:



5.4. atsakomybes;

5.5. sqZiningumo;

5.6. atidos ir solidarumo.

6. Pagarbos principas. Vadovaudamasis Siuo principu Centro darbuotojas pripaZista, kad

bendravimas su mokiniais/vaikais, jq tevais (globejais, flipintojais), kitais Seimos ir Centro

bendruomenes nariais grindZiamas asmens onrmo ir nelygstamos vertes pripaZinimu bei pasitikejimu,

taip kuriant saugi4, atvir4, savivertg ir kiirybi5kum4 skatinandi4 atmosfer4.

7. Teisingumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu Centro darbuotojas pripaZista

mokiniry'vaikq ugdymosi poreikiq ivairovg, atsiZvelgia i kiekvieno mokinio/vaiko socialines,

kultiirines aplinkos ypatumus ir yra ne5ali5kas vertindamas mokiniry'vaikq ar jr+ grupiq dalyvavim4

bendruomenes gyvenime, sprgsdamas konfliktus. Pedagogas taip pat yra nesali5kas vertindamas

kiekvieno mokinio/vaiko pasiekimus ir paZang4, ugdymosi poreikius.

8. Zmogaus teisiq pripaZinimo principas. Vadovaudamasis Siuo principu Centro

darbuotojas nepaZeidZia mokinio/vaiko ir kitq bendruomenes nariq teisiq ir teisetq interesq,

vadovaujasi lygiateisi5kumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai,

kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytq itakos jo elgesiui profesineje veikloje.

9. Atsakomybes principas. Vadovaudamasis atsakomybes principu Cenfo darbuotojas

veikia kaip profesionalas, nuolat tobulina savo profesines kompetencijas, reikalingas siekiant

kokybi5kai atlikti pareigas.

10. Sqziningumo principas. Vadovaudamasis sqZiningumo principu Cento darbuotojas

savo profesineje veikloje sqZiningai naudoja Centro iSteklius, vadovaujasi Centro vidaus darbo

tvarkos taisyklemis, nepiktnaudZiaqasavo padetimi. Pedagogas nepiktnaud1iatjanei savo padetimi,

nei mokinio/vaiko (mokiniry'vaikq) pasitikejimu, jq nenaudoja asmenines naudos tikslais, teikia

teisingQ informacijq apie savo patirti, profesing padeti ir kompetencij4.

11. Atidos ir solidarumo principas. Vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu,

frnogi5ko solidarumo nuostatomis mokyklos darbuotojas jautriai ir demesingai bendrauja su

mokiniais/vaikais, jq tevais (globejais, rtipintojais), kitais artimais Seimos nariais, kolegomis ir
bendruomene, siekdamas geros visq bendruomenes nariq savijautos, savo empatija ir veiksmais

irodydamas suprant4s kito hnogaus emocing biisenq.

III. BENDROSIOS CENTRO DARBUOTOJU ETIKOS NORMOS

12. Kiekvienas Cento darbuotojas, pripaZindamas Etikos kodekso principus,

isipareigoja:



l2-1. Laiku, kokybi5kai ir profesionaliai atlikti pareigybes aprasyme nustatytas

funkcijas.

12.2. Prisiimti atsakomybg uZ sklandq Centro darb6 savo veikloje vadovautis

bendruomenes interesais, vengti viesqjq ir privadiq interesq konflikto.

12.3. EtiSkai elgtis tiek Cente, tiek uZ jos ribq, tinkamai atstovauti Centrui ir
reprezentuoti j o vard4.

12.4. Gerbti kiekvieno Zmogaus garbg ir orum4, pagrindines teises ir laisves, nepaisant

jo lyties, rasds, tautybes, pilietybes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq ar paiiiry, amZiaus,

negalios ar kitq tapatybiq.

12.5. Puoseleti pagarbius tarpusavio santykius su kiekvienu Centro bendruomenes nariu

- mokiniais/vaikais, jq tevais (globejais, riipintojais), pedagogais ir personalo darbuotojais.

12.6. Konfliktinese situacijose elgtis toleranti5kai ir savikriti5kai. I5klausyti visq pusiq

argumentus ir ie5koti visoms pusems priimtino sprendimo.

12.7. Remti ir pletoti mokiniry'vaikq laisves ir teises, skatinti kolegi5k4 keitim4si

idej omis, gerqa profesine patirtimi.

12.8. Nevie5inti ar viesai neaptarineti konfidencialios informacijos apie

mokinius/vaikus, iq tevus (globejus, riipintojus), kolegas ir Centr4,

12.9- Objektyviai vertinti mokiniry'vaikq ir kolegq darbus bei pastangas,

bendradarbiauti su kolegomis ir kitais bendruomenOs nariais, kilus sunkumams, patarti ir padeti vieni

kitiems.

12.10. Suteikiant kvalifikacing kategorijq, apdovanojant, vertinant kolegq profesing

veikl4, remtis tik dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis pretendento savybemis.

I2.ll. Gerbti ir puoseleti esamas bei kurti naujas bendruomenes tradicijas.

12.12. Tausoti ir atsakingai naudoti Cenho turt4, i5teklius, taupiai naudoti leSas.

12.13. Korekti5kai ir geranori5kai kelti i vie5umq esamas negeroves, problemas bei

teikti pasi[lymus, jas sprendZiant.

12.14. Suprasti, kad profesines etikos nonnas paZeidhia

l2.l 4. | . Nes4Zininga profesine konkurencij a tarp kolegq.

12.14.2. Nepagarbtis atsiliepimai apie kolegq profesing veikl4, gebejimus ir asmenines

savybes, apkalbos, smulkrneni5ki konfliktai, intrigos, nepagarbiis komentarai socialiniuose tinkluose.

12.14.3. Vie5as aptarinejimas ar skelbimas konfidencialios informacijos (kompetencija,

darbo uhnokestis, elgesys, gyvenimo bodas, aprangair kt.) apie pedagogus, personalo darbuotojus,

mokinius/vaikus, mokiniry'vaikq tevus (globejus, rdpintojus).

12.14,4. Nepakantumas kitokiai mokiniq, mokini{vaikq tevq (globejq, riipintojq),

kolegq ar kltq darbuotojq nuomonei ir argumentuotai kritikai.



12.14.5, Centro bendruomenes nariq diskriminavimas del socialines padeties, tautybes,

i5silavinimo, darbo pobiidZio, dalyvavimo visuomenineje, politineje ar kt. veikoje.

rv. MoKYMO(-Sr) rR DARBO ETrKA

13. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje Centro darbuotojai turi btiti
kompetentingi, kultBringi, humaniSki, teisingi, reiklts sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius

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

14. Visi Centro darbuotojai privalo nesiurk5diai, neiZeidZiandiai, bet reikliai reiksti

nepakantum4 mokiniq elgesio taisykliq ir Centro vidaus darbo tvarkos taisykliq paieidimo faktams.

15. Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq, paslaugq, tiesiogiai nesusijusiq su ugdymo

procesu, reikalavimas arba priemimas i5 mokiniry'vaikq tevq (globejq, r6pintojq), vertinamas kaip

neeti5kas poelgis.

16. Neleistina:

1 6. 1 . reikalauti asmeninio pobiidZio informacijos i5 mokiniry'vaikq, juo labiau sieti tokio
pobiidZio informacijos pateikim4 su Ziniq ivertinimu;

16.2. atskleisti konfidenciali4 informacij4 apie mokinius/vaikus tuetiesiems asmenims,

aptarineti j4 su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo (teisinio pagrindo, naudos mokiniui
arba numatomos Zalos kitiems);

16.3. naudoti asmeninio pobfldZio informacijos apie mokiny'vaik4 ir jo Seimq be tevq

(globej q, riipintoj q) sutikimo.

v. DARBUOTOJU ETIKOS KODEKSO PRTEMTMAS rR IGYVENDTNIMAS

17. Biitina Etikos kodekso priemimo s4lyga - viesas jo projekto svarstymas, siekiant,

jog jis bfitq priimtas kaip isipareigojimas, o ne ipareigojimas.

18. Priimtas Etikos kodeksas skelbiamas Centro interneto svetaineje.

lg. Visi Centro darbuotojai su Etikos kodeksu supaZindinami pasira5ytinai ir

isipareigoja laikytis j o nuostatq.

20. Etikos kodekso vykdymo prieZitr4 atlieka ir nagrineja galimus Etikos kodekso

nuostatq paZeidimq atvejus UZliedtil4 mokyklos - daugiafunkcio cento Etikos komisija (toliau -
Komisija), susidedanti i5 3 Centro darbuotojq.

21. Komisija dirba vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu.

22,lKomisijq gali kreiptis bet kuris Centro bendruomenes narys, Centro direktorius

deleguoj a pra5ymus nagrineti Komisij ai.



23. Ddl galimq Etikos kodekso paZeidimq galima kreiptis ne veliau kaip per 5 darbo

dienas nuo tos dienos, kuri4 galimas paZeidimas padarytas ar paai5kejo. Svarstomi tik ai5kiai

motyvuoti pra5ymai, anoniminiai pra5ymai nesvarstomi.

24. Pra5ymai del galimo Etikos kodekso paZeidimo nagrinejami dalyvaujant Centro

bendruomenes nariui(-iams), kurio(iq) elgesys svarstomas.

25. Ui, Etikos kodekso paZeidimus, atsiZvelgiant i paZeidimo sunkumq taikytinos

moralinio poveikio priemones (pvz., pastaba, ispejimas, ivertinimo pavie5inimas ir pan.). Sankcija

galioja I metus.

26. Komisij os sprendim ai yrarekomendacinio pobiidZio priimant sprendimus del darbo

sutarties pratgsimo, skyrimo i auk5tesnes pareigas, atestuojant auk5tesnei kvalifikacinei kategorijai

bei kitais atvejais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2T.Lai$tis Etikos kodekso reikalavimq- asmeninis darbuotojo, siekiandio tinkamai ir
kokybi5kai atlikti savo pareigas isipareigojimas ir garbes reikalas, o jq paZeidimas uZtraukia

atsakomybg, numatyt4 Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises aktuose,

reglamentuojandiuose mokyklos darbuotojq veikl4.

28. Tais atvejais, kai Centro bendruomenes nario elgesys nereglamentuojamas istatymq
UZliedZiq mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatq, darbo tvarkos taisykliq arba Etikos kodekso,

kiekvienas Centro bendruomenes narys privalo laikytis bendrqjq etikos principq,


