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KLAIPEDOS LOPSELIS _ DARZELIS ,,ZI.OGELIS"
]PEDAGOGU @ARBUOTOJU ETTKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pedagogq (darbuoto.jq) etil<os kodekse (toliau - kodeksas) skelbiamos bendraZmogi5kosios
bei profesines etikos vr:rtybines nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos jsipareigoja taikyti visi
pedagogai ir darbuotojili.

2. Kodeksas skiriamas tam, kad padetq lop5elio - darZelio perJagogams, darbuotojams suprasti
etiSko elgesio problemas, kurios gali kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, vie5ame
gyvenime, bei padetq jas sprgsti.

3. Kodeksas papildo pedagogq ir darbuotojq teisiq, pareigq, atsakomybes nuostatas, kurios yra
reglamentuotos LR Svietimo istatyme, lop5elio-darZelio nuostatuose, vidaus ir darbo tvarkos taisyklese
ir kituose norminiuose aktuose.

II SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

Etika - tai asmens elgesi ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas.
Morale - tai Zmoniq elgesi reguliuojandios normos ir principai
Pedagogq ir darbuotojq etika - dora, pareigingumu, atsakingumu, ktirybingumu, s4Ziningumu,

teisingumu, ZmoniSkumu, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir diarbo santykiai, nepriekaiStingas

etines elgsenos laikymasis vieSame gyvenime.

Etikos normq paZeidimas poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje, tarpusavio

bendravime, sukeliantis prie5taringus bendradarbiq vertinimus, pasirei5kiandius priimtq etikos kodekse

dorovines elgsenos normq nepaisymu, ignoravimu ar paZeidimu, kuris blogina bendruomenes

mikroklimat4, trikdo darbinE nuotaik4 ir darbo ritm4.
Etikos problema - netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, paLeidLiant etikos

norrnas.
Eti5kas sprendimas - tai geras, teisingas, visuomenes daugumos puoselejamoms veftybems

neprieStarauj anti s sprend imas.

Interesq konfliktas - situacija, kai darbuotojas

priima sprendimus susljusius su jo privadiais interesais.

atlikdamas savo pareigas vykdo pavedimus ir

Privatus darbuotojo interesas - turlinis arba neturtinis darbuotoijo suinteresuotumas.

Vielieji visuomends (valstybes) interesai visuomends (valstybes) suinteresuotumas.

Visuomene tikisi, kad darbuotojas i darb4Linres kaip i pa5aukimq'

Kompetencija-- funkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikr4 veikl4, tureti jai pakankamai

Liniq, igndLi q, energij os.

Verrybe - idejos ir isitikinimai fbrmuojantys. skatinantys Zmog;aus bDvi ar elgsen4.

Tolerancija - pakantus gerbimas l<itos nuomones, poZiDriq, isitikinimq, tikejimo.
Patydios - tai psichologing ar fizinEjegos persvar4 turindio aismens ar asmenq grupes tydiniai,

pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinq ar

fizine Lala kitam asmeniui.
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Patydiq prevencijos ir intervencijos stebesena - patydiq situacijos istaigoje stebejimas, renkant,
analizuojant faktus ir informacij4, svarbiq 5io reiSkinio geresniam paZinimui bei valdymui, reiSkinio
tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

III SKYRIUS
KODEKSO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Kodekso paskirtis nubreZti tolerancijos ribas lopSelio - darZelio nariq tarpusavio
santyki uose, iSrySkinti akademines etikos poZi uri u ven gtin4 el gesi,

5. Esamiems iir naujai priimamiems pedagogams ir darbuotojams padeti geriau suprasti,
palaikyti ir puoseleti svarbiausias akademines srities veftybes: teisingum4, s4Ziningumq, pagarb4
Zmogui, tolerancij4, profesing bei pilieting atsakomybg.

6. Skatinti pedagogq ir darbuotojq suvokim4, jog etinis aspektas svarbi bet kurios veiklos
sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenes pasitikejimq lopSi:lio -darLelio veikla.

7. Padeti istaigos pedagogams ir darbuotojams vertinti ir sprqr;ti konkredias darbinio gyvenimo
situacijas kuriose i5kyla etinio pobudZio klausimai.

8. Vienas svarbiausiq tikslq - prevencinio vaidmens svarba neeti5ko elgesio pasirei5kimams,

siekiant ugdyti pozityvq elgesi, sukuriant draugi5k4 ir saugi4 atmosferil.

IV SKYRIUS
PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

9. Pedagogai ir darbuotojai isipareigoja al<tyviai palaikyti lopiielio - darZelio siekius, garbingai

atstovauti mokyklos vidaus ir iSores gyvenime, tinkamai reprezentuotijos vardq Lietuvoje ir uZsienyje.

10. Objektyviai vertinti kitq darbus ir pastangas, atsklei<lZiant nepanaudotas galimybes,

kolegiSkai patariant ir padedant vieni kitiems.
I L Laiku, atidi.iat ir profesionaliai atliktipareiginese instrukcijose numatytas funkcijas.
12, Siekti auk5tesnes kompetencijos pagal uLimamq pareigybg, dometis savo srities mokslo

nau.jovemis.

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

institucijomis (mokyklos taryba, tevq taryba ir kitomis).
14. Vadovautiri skirtingq lydiq lygybes principu, bDti tolerantiSkiems kitai nuomonei, kitq

tautybiLl, rasiq, religiniq bei politiniq isitikinimq atstovams.

15. UZkirsti keli4 patydioms (Zodinems, fizinems, socialinenns, elektroninems) ir smurto bei

prievarlos aprai Skoms.

16. I patydias nedelsiant reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines

orientacijos, negalios, religines ar tautines priklausomybes, iSskirtiniq bruoZq ar kt.),

1 7. Suprasti, jog etik4 paLeidLia:

17 .1. Kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje,visuomenineje, kulturineje ar

sportineje veikloje;
17 .2. nes4Lininga profesine konl<urencij a Iarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose,

visiems darbuotojams skirtos informacijos slepimas, eskaluojami smulLkmeniSki konfliktai bei intrigos;

17.3. pedagogo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio kolegos pedagoginius gebejimus,

asmenines savybesl
17.4. kai pavieSinama ar vieSai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo

uZmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).

18. Suteikiant pedagogin! vard4, apdovanojim4, kolegos veiklos pripaZinim4 turi bflti remiamasi

tik dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis pretendento savybemis, o ne asmeniniu

santykiu.
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19. Pedagogq ir darbuotojq santykiuose tiesos sakymas, vieSumas, tiesos gynimas,

draugi5kumas ir geranori5l<umas yra vieni svarbiausiq lop5elio - darZelio "Ziogelis" bendruomenes

nario etikos principq.
20. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis toleranti5kai, atvirai,

objektyviai ir savikriti$kai. I5klausyti visq pusiq argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo.

21 . Suprasti, jog akademinei laisvei prie5tarauja:

2l .l. nepakantumas kitokiai kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
21,2. teises atsakyti i kritik4 ar kaltinimus ignoravimas;

2l.3. bendruomenes ir vail<q tevll iSsakomos nuomonds apie priimamus reikSmingus

bendruomenei sprendirnus sqmoningas riboj imas arba ignoravimas.
22.Tausoti ir a[sakingai naudoti istaigos tur14, medZiaginius isteklius, taupiai naudoti valstyb-es,

remejq, investuotojq leSas vyl<dant !staigos tikslus, uZdavinius ir prisiimtus isipareigojimus. Siq

nuostat4 paLeidLia:
22.1. istaigos materialiniq bei finansiniq iSteldiq naudojimas politinei veiklai, privadiam verslui

ar asmeniniq poreikiq l.enkinimui;
22.2. piktnaudZiavimas lstaigos iStekliais vyl<dant projektus ar kit4 veikl4;

22.3.kolegq nuosavybes niokojimas - del piktavaliSkumo arba del aplaidumo.

23. lstaigos apeliacines bei gindq komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, vie5umu turi

siekti teisingai nagrind:ti pra5ymus, skundus, pareiSkimus, neturdti asmeninio i5ankstinio nusistatymo,

savo igaliojimus naudoti, priimant nesaliSkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padetimi.

24. Remti ir pletoti vaikq laisves ir teises, skatinti kolegiSkq keitimqsi kiirybinemis idejomis,

pl etoti tarpinstituciniu t;, tarptautin ius rySius'
25. Kiekvienas pedagogas ir darbuotojas gali ir turi be baimes, tadiau korektiSkai ir geranoriSkai

kelti ! viesum4 esamas negeroves, jis turi blti teisingai suprastas, tik kaip siekiantis pagerinti

bendruomeneje profesines eti kos kl i mat4.

26. Kiekvienas istaigos narys turi prisiimti pagal pareigybines funkcija dali atsakomybes uZ

sklandq !staigos darb4. savo veikloje turi vadovautis bendruomends viesaisiais interesais. vengti vieSqjq

ir privadiq interesq konflil<to.
27. Gerbti ir aktyviai prisideti, puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes tradicijas.

V SKYRIUS
MOKYMO(-SI) IR DARBO ETIKA

28. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, pe,dagogai ir darbuotojai turi bfiti

kompetentingi, kulturingi, humaniSki, teisingi, reiklDs sau ir kitiems. I'rontroliuoti ir slopinti tokius savo

asmeninius bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasiikar5diavimas ir pan.

29. pedagogai, darbuotojai privalo nesiurk5diai, neiZeidLian(,iai, bet reikliai reik5ti kategori5k4

nepakantum4 vylstanilioms patydioms ir smuftui, ! patydias reaguoti rrepriklausomai nuo jq turinio (del

lyties, seksualines orie:ntacijos, negalios, religines ar tautines priklausomybes, iSskirtiniq bruoZq at kt.),

uZkirsti keli4 vaikq nes4ziningumui, elgesio normq paZeidimo faktams. Vaikq Ziniq bei ig[dzitl
vertinimas turi buti teisingas, s4Ziningas, suderintas su tikslais, priklausantis nuo vaiko individualumo'

30. Tiesioginiq ai netiesioginiq dovanq priemimas i5 vaikq tevq, vertinamas kaip neetiSkas

poelgis.
3l . primygtinai nereikalauti asmeninio pobudZio informacijos i5 vaiko tevq (globejq, r[pintojq).

32. pasitikejimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas)

tretiesiems asmenims, jq aptarinejimas su kitais darbuotojais.

33. Neleistina naudoti privataus pob[dZio infonnacijos apie vaik4 be jo tevq sutikimo kaip

mokymo ar tyrimo m<:dLiagq'
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34. Neleistinas nekorektiSkas, tendencingas
menkinimas del asmenines antipatijos, l<onkurencijos,
nesusijusiq motyvrl.

kolegos dartro kritikavimas ir s4moningas
politiniq ar l.:itokiq su darbo profesionalumu

VI SKYRIUS
KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDI]\IMAS

35. B[tina kodekso priemimo s4lyga-viesas jo projekto svarstymas, kad jis b[tq priimtas kaip

isipareigojimas, o ne ipareigoj imas,

36. Priimtas kodel<sas skelbiamas viesai lop5elio - darZelio "Ziogelis" bendruomenei.

37. LopSelio-darZelio "Ziogelis" bendruomene isipareigoja gerbti kodeks4 ir rDpintis jo
veiksmingumu.

38. Kodekso vykdymo prieZiDr4 atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija,

susidedanti i5 3 istaigos darbuotojq.
39. Etikos komisija savo darbq atlieka vadovaudamasi pat.virtintu etikos komisijos darbo

reglamentu, kurj tvirtina lopSelio - darZelio "Ziogelis" direktorius.
40, Sankcijos uZ pedagogr-1, darbuotojq etikos paZeidimus atsiZvelgiant i paZeidimo sunkum4 -

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

prieZi[r4 vykdandios etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobtidZio priimant sprendim4 del

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

kvalifikacinei kategorijai gauti ir vidines atestacijos metu bei kitais at'vejais.

41. Kodeksas negali numatyti visq nepagarbos atvejus pripaZintoms pedagoginems vertybems

atvejq, todel etikos komisija, sprEsdama l<onkredius pareiSkimus del etiSkai nederamo elgesio,

pedagogq (darbuotojq) etikos kodekso nenumatytais atvejais turi sprgsti ar konkretus poelgis

suderinamas su pedagogo, darbuotojo etikos kodel<so pripaZintomis pamatinemis etikos vertybemis, ar

gal i b[ti toleruojamas.
42. Kodeksas priimtas kaip mokyklos bendruomends sutarimas del tam tikrq vertybiniq elgesio

nuostatq turi palaikyti etini susirDpinim4, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jq sprendimo

bDdus.

43. Kodeksas gali b6ti papildytas, keidiamas bendru istaigos darbuotojq susitarimu, to

reikalauiant l/3 bendruomenes nariq.

SVARSTYTA IR PRITARTA
Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" visuotiname bendruomenes sut;irinkime

2017 m. geguLes24 d.

posedZio protokolo Nr, 2

SUDERINTA
Klaipedos lop5elio - darZelio ,,Ziogelis" tarybos

2017 m. geguZes 25 d. posedZio protokoliniu nutarimu
(posedZio protokolo Nr. V3-04)


