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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Klaipedos lop5elio-darZelio
,,Liogelis" nuostatais, patvirtintais ftaipeaos miesto savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 21 d.
sprendimu Nr. T2-62 ir uZtikrindama skelbiamas bendraZmogi5k4sias bei profesines etikos
vertybines nuostatas ir moralaus elgesio principus, kuriuos isipareigoja taikyti visi pedagogai ir
darbuotojai:

1. tvirtinu Klaipedos lop5elio-darielio ,,Liogelis" pedagogq (darbuotojq) etikos kodeks4
(pridedama).

2. isakau laikyi negaliojandiu Klaipedos lopSelio-darLelio ,,Liogelis" Pedagogq etikos
kodeks4 patvirtint4 2017-07-03 direktoriaus isakymu Nr. V-62.
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PATVIRTINTA
Klaipedos lop5elio-darZel io,,Ziogel is"
direktoriaus 2021 m. rugse.io l4 d.

isakymu Nr. V- I77

KLAIPEDOS LOPSELIS _ DARZELIS ,,ZIOGELIS"
PEDAGOGU @ARBUOTOJU) ETTKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pedagogq (darbuotojq) etikos kodekse (toliau - kodeksas) skelbiamos bendraZmogi5kosios
bei profesines etikos vertybines nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos isipareigoja taikyti visi
pedagogai ir darbuotoj ai.

2. Kodeksas skiriamas tam, kad padetq lopSelio - darZelio pedagogams, darbuotojarns suprasti
etiSko elgesio problemas, kurios gali kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, vieSame
gyvenime, bei padetq jas sprEsti.

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

II SKYRIUS
PAGRTNDTNES SAVOKOS

Etika - tai asmens elgesi ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas.
Morale - tai Zrnoniq elgesj reguliuojandios normos ir principai.
Pedagogq ir darbuotojq etika - dora, pareigingumu, atsakingumu, k[rybingumu, sqZiningumu,

teisingumu, ZmoniSkumu, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaiStingas
etines elgsenos laikymasis vie5ame gyvenime.

Etikos normq paZeidimas poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje, tarpusavio
bendravime, sukeliantis prie5taringus bendradarbiq vertinimus, pasireiSkiandius priimtq etikos kodekse
dorovines elgsenos normLl nepaisymu, ignoravirnu ar paZeidimu, kuris blogina bendruornenes
mikroklimat4, trikdo darbing nuotaik4 ir darbo ritm4.

Etikos problema - netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, paLeidLiant etil<os

normas.
Eti5kas sprendimas - tai geras, teisingas, visuomenes daugumos puoselejamoms vertybems

neprie5tarauj anti s sprend imas.
Interesq konfliktas - situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vykdo pavedirnr.rs ir

priima sprendimus susijusius su jo privadiais interesais.
Privatus darbuotojo interesas - turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas.
VieSieji visuomends (valstybes) interesai visuomends (valstybes) suinteresuotumas,

Visuomene tikisi, kad darbuotojas i darb4 Zi[res kaip i pa5aukim4.
Kompetencija - funkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikrq veiklq, tureti .jai pakankarnai

Lini,4, igndZi q, energij o s.

Vertybe - idejos ir isitikinimai formuojantys, skatinantys Zmogaus buvi ar elgsen4.
Tolerancija - pakantus gerbimas kitos nuomones, poZiDriq, isitikinimq, tikejimo.
Patydios - tai psichologinq ar fizinq jegos persvar4 turindio asmens ar asmenll grupes tydiniai,

pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, iskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinE ar
fizing Lalq kitam asmeniui.





Patydiq prevencijos ir intervencijos stebesena - patydiq situacijos istaigoje stebejimas, renkant,
analizuojant faktus ir informacijq, svarbi4 Sio rei5kinio geresniam paZinimui-bei valdymui, rei5kinio
tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

III SKYRIUS
KODEKSO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Kodekso paskirtis nubreZti tolerancijos ribas lopSelio - darZelio nariq tarpusavio
santykiuose, iSry5kinti akademines etikos poZiiiriu vengtin4 elgesj.

5. Esamiems ir naujai priimamiems pedagogams ir darbuotojams padeti geriau suprasti,
palaikyti ir puoseleti svarbiausias akademines srities vertybes: teisingum4, s4Ziningumq, pigarbq
Zmo gui, tolerancij 4, profesing bei pi I ieting atsakomybg.

6. Skatinti pedagogq ir darbuotojq suvokime, jog etinis aspektas svarbi bet kurios veiklos
sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenes pasitikejim4 lop5elio -darZelio veikla.

7 . Padeti istaigos pedagogams ir darbuotojams vertinti ir sprgsti konkredias darbinio gyvenimo
situacijas kuriose i5kyla etinio pobiidZio klausimai.

8. Vienas svarbiausiq tikslq - prevencinio vaidmens svarba neeti5ko elgesio pasirei5kimams,
siekiant ugdyti pozityvq elgesi, sukuriant draugiskq ir saugi4 atmosferq.

IV SKYRIUS
PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

9. Pedagogai ir darbuotojai isipareigoja aktyviai palaikyti lop5elio - darZelio siekius, garbingai
atstovauti mokyklos vidaus ir i5ores gyvenime, tinkamai reprezentuotijos vard4 Lietuvoje ir uisienyje.

l0' Objektyviai vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant nepanaudotas galimybes,
kolegi5kai pataiant ir padedant vieni kitiems.

11. Laiku, atidLiai ir profesionaliai atlikti pareiginese instrukcijose numatytas funkcijas.
12. Siekti auk5tesnes kompetencijos pagal uilimamq pareigybg, dometis savo sritles mokslo

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

institucijomis (mokyklos taryba, tevq taryba ir kitomis).
14. vadovautis skirtingq lydiq lygybes principu, b{iti tolerantiskiems

tautybiq, rasiq, religiniq bei politiniq isitikinimq atstovams.
kitai nuomonei, l<itq

15. UZkirsti keli4 patydioms (Zodinerns, fizinems, socialinems, elektroninems) ir smurto bei
pri evartos aprai Skoms.

16. I patydias nedelsiant reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del Iyties, seksualines
orientacijos, negalios, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.).

17. Suprasti,jog etik4 paLeidLia:
l7 .1. Kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje,visuomenineje, kulturine.je at

sportine.ie veikloje;
17.2. nesqLininga profesine konkurencija tarp kolegq, dalyvavimas negarbirrguose sandoriuose,

visiems darbuotojams skirlos informacijos slepirnas, eskaluojami smulkmeniSti t<onRif<tai bei intrigos:
17.3. pedagogo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio kolegos peclagoginius gebe.iimLrs,

asmenines savybes;
17.4. kai pavieSinama ar vieSai aptarinejarna konfidenciali informacija apie kolegas (darbo

uZmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).
18' Suteikiant pedagogini vard4, apdovanojimq, kolegos veiklos pripaZinim4 turi buti remiamasi

tik dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis pretendento iavybemis, o ne asmeniniu
santykiu.





19. Pedagogq ir darbuotojq santykiuose tiesos sakymas, vieSumas, tiesos gynimas,
draugi5kumas ir geranoriSkumas yra vieni svarbiausiq lop5elio - darZelio "Ziogelis" bendruomenes
nario etikos principq.

20. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis tolerantiSkai, atvirai,
objektyviai ir savikritiSkai. ISklausyti visq pusiq argumentus ir ieSkoti objektyviausio sprendimo.

2l . Suprasti, jog akademinei laisvei priestarauja:
21.1. nepakantumas kitokiai kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
21.2. teises atsakyti i kritik4 ar kaltinimus ignoravimas;
21.3. bendruomenes ir vaikq tevq iSsakomos nuomones apie priimamus reil<SrningLrs

bendruomenei sprendimus sqmoningas ribojimas arba ignoravimas.
22. Tausoti ir atsakingai naudoti lstaigos turtq, medZiaginius i5teklius, taupiai naudoti valstybes,

remejq, investuotojq leSas vykdant istaigos tikslus, uZdavinius ir prisiimtus !sipareigo.lirnus. Sie
nuostatq paLeidlia:

22.1. istaigos materialiniq bei finansiniq i5tekliq naudojimas politinei veiklai, privadiam verslui
ar asmeniniq poreikiq tenkinirnui;

22.2.piktnaudZiavimas istaigos iStekliais vykdant pro.iektus ar kitq veikl4;
22.3.kolegq nuosavybes niokojimas - del piktavaliSkumo arba del aplaidumo.
23. lstaigos apeliacines bei gindq komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, vieSumu turi

siekti teisingai nagrineti praSymus, skundus, parei5kimus, netureti asmeninio i5ankstinio nusistatymo,
savo igaliojimus naudoti, priimant nesaliSkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padetimi.

24. Remti ir pletoti vaikq laisves ir teises, skatinti kolegiSkq keitim4si kurybinernis ide.jornis,
pletoti tarpinstitucinius, tarptautin ius ry5ius.

25. Kiekvienas pedagogas ir darbuotojas gali ir turi be baimes, tadiau korekti5kai ir geranoriSl<ai
kelti i vie5um4 esamas negeroves, jis turi b[ti teisingai suprastas, tik kaip siekiantis pagerinti
bendruomeneje profesines etikos kl imatq.

26. Kiekvienas istaigos narys turi prisiimti pagal pareigybines funkciia dal! atsakomybes uZ
sklandq istaigos darb4, savo veikloje turivadovautis bendruomends vieSaisiais interesais, vengti vie5q.jq
ir privadiq interesq konflikto.

27. Gerbti ir aktyviai prisideti, puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes tradicijas.

V SKYRIUS
MOKYMO(-Sr) rR DARBO ETrKA

28. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, pedagogai ir darbuotojai turi buti
kompetentingi, kulturingi, humani5ki, teisingi, reiklus sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokiLrs savo
asmeninius bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasil<ar5diavirnas ir pan.

29. Pedagogai, darbuotojai privalo ne5iurk5diai, nejZeidLian(,iai, bet reikliai reikSti kategoriSkq
nepakantum4 vykstandioms patydioms ir smuftui, i patydias reaguoti nepriklausomai nuo.jq turinio (del
lyties, seksualines orientacijos, negalios, religines artautines priklausomybes, iSskirtiniq bruoZq at kt.),
uZkirsti keliq vaikq nes4Ziningumui, elgesio normll paZeidimo faktams. Vaikq Ziniq bei lgudZiq
veftinimas turi butiteisingas, s4Ziningas, suderintas su tikslais, priklausantis nuo vaiko individualurno.

30. Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq priemimas i5 vaikq tevq, vertinarnas kaip neeti5kas
poelgis.

31. Primygtinai nereikalauti asmeninio pob[dZio informacijos i5 vaiko tevq (globe.iq, rupintojq).
32. Pasitikejirno atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas)

tretiesiems asmenims, jq aptarinejimas su kitais darbuotojais.
33. Neleistina naudoti privataus pobudZio informacijos apie vaik4 be jo tevq sutikirro kaip

mokymo ar tyrimo medLiagq.





34. Neleistinas nekorektiSkas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sqmoningas
menkinimas del asmenines antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su darbo profesionalurrru
nesusijusiq motyvLl.

VI SKYRIUS
KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

35. B[tina kodekso priemimo s4lyga- vie5as jo projekto svarstymas, kad jis biltq priimtas kaip
jsipareigojimas, o ne ipareigojimas.

36. Priimtas kodeksas skelbiamas vie5ai lop5elio - darZelio "Ziogelis" bendruomenei.
37. LopSelio-darLelio "Ziogelis" bendruomene jsipareigoja gerbti kodeks4 ir rDpintis jo

veiksmingumu.
38. Kodekso vykdymo prieZi[r4 atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos kornisija,

susidedanti i5 3 istaigos darbuotojq.
39. Etikos komisija savo darb4 atlieka vadovaudarnasi patvirtintu etikos komisiios darbo

reglamentu, kuri tvirtina lop5elio - darZelio "Ziogelis" direktorius.
40. Sankcijos uZ pedagogq, darbuotojq etikos paZeidimus atsiZvelgiant i paZeidirno sunl<umq

moralinio poveikio priemones (pvz., pastaba, ispejimas, ivertinimo paviesinimas ir pan.). Kodekso
prieZi[r4 vykdandios etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobudZio priirnant sprendirnq del
darbo sutarties pratqsimo, del darbuotojo skyrirno i aukStesnes pareigas, atestuojant auk5tesnei
kvalifikacinei kategorijai gauti ir vidines atestacijos metu bei kitais atvejais.

41. Kodeksas negali numatyti visq nepagarbos atvejus pripaZintoms pedagoginerns vertybems
atvejq, todel etikos komisija, sprgsdama konkredius pareiSkimus del etiSkai nederamo elgesio,
pedagogq (darbuotojq) etikos kodekso nenumatytais atvejais turi sprgsti ar konkretus poelgis
suderinamas su pedagogo, darbuotojo etikos kodekso pripaZintomis pamatinemis etikos vertybemis, ar
gali buti toleruo.iamas.

42. Kodeksas priimtas kaip mokyklos bendruomends sutarimas del tam tikrq vertybiniLl elgesio
nuostatq turi palaikyti etini susirDpinimq, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jq sprendimo
budus.

43. Kodeksas gali b[ti papildytas, keidiamas bendru jstaigos darbuotojq susitarimu, to
reikalaujant 1/3 bendruomenes nariq.

SUDERINTA
Klaipedos lop5elio-darZelio,,Ziogelis" tarybos
2021 m. rugsejo 8 d. posedZio protokoliniu nutarimu
(posedZio protokolo Nr. V3-04)




