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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Progimnazijos etikos kodeksas (EK) tai
- elgesio idealq dekraracija.
nuostatas ir aukStt

2. EK jungia filosofines

4'

EK papildo mokytojq ir darbuotojq teisitl, pareigq,
atsakomybes nuosratas, kurios yra
reglamentuotos LR Svietimo
istatyme, mokyklos n-uostatuose, vidaus tvar.kos taisyklese ir
kituose norrniniuose aktuose.
III. TIKSLAI
darbuotojo, mokinio veikla kt:lrtq asmens bei
menes nariq tarpusavio santykiai
rpais.

bltq pagristi

III. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

7'
8'

Bendruomene isipareigoja aktyviai palaikyti kolegialiai
priimtus istaigos v:iklos siekius,
garbingai atstovauti istaigai, etiskai elgtis tiek
iltaigoje, tiek viesojoje erd.rzeje, tinkamai
reprezentuol.i jos vard4 rajone, Lietuvoje ir uZsienyje.
Puoseleti pa'garbius savitarpio santykius su kiekvienu
bendruomends nariu be1 su
savivaldos
institucijomlis,

9.

Vadovautis s;k
leranti5kiems kitai nr-tomonei, kitq
tautybiq, rasi.q,
_
ffi
10. Gerbti ir prisid
bendruomenes tradi,;iias.
I 1. Tausoti ir atsiakingai naudoti mokyklos turt4,
taupiai naudoti lesas.
12' objektyviai vertinti kitq darbus ir pastangas,
atskleidziant nepanaudotas galimybers,
kolegi5kai pattariant ir padedant vieni kitiems.
13' Neleistinas neigiamq emocijq
nervingumo,
bendraujant su kitais bendruomenes nariais.

-

pykdio, nesusivaldymo

-

nekontroliavimas

ir geranoriskai kerti i viesum4 esamas negeroves.
nekorektiskas kolegos kritikavimas i, s4ironingas menkinimas
del asmeninrjs
antipatijos, kc
q ar kitokiq motyvq.

]j15' -tlolettiSkai
Neleistinas
16'

Neleistinas

k

specialaus pa1
tevq ar globejrq sutikimo.

rmacijos atskleidimas tretiesiems asmenims, nesant
pobldZio informacijos apie mokini na,Ld,cjirnss fe je

l7' Progimnaz;ijos bendruomenes nariai savo elgesiu reprezentuojfl progimnazij4.
todel
rrivalo b[ti lojalus ir susilaik.yti nuo asrneninds
s veikl4, saugoti prggimnazijos duornenq
pareigunams bei Zurrfalistarns informaciia.
ik su progimnazijos adnlinistraciios Zinia.

IV. ADN4INIST CI.IOS IITIKOS NI-OS'IATOS

18'Mokyklos administracija toleruoja politiniq, religiniq,
filosofinip paZiurq, nuomoniq
ivairovg, sudaro s4lygas tartis ir susitarti 'skirtiigr peoagogr+ s{atus1i.,
kvalifikac,ines
kategoriios ir pareigos neturetq kliudyti visiems" p"o"gZ!?h.
lrygiu,"irisr.ui reiksti
nuomones ir ginti savo isitikinimus.
l9' Administraroijos santykiai su kiekvienu bendruomends
nariu grind{iam.L llygiateisisk'mo
principu, be asmeniniq simpatijq ir antipatijq.
20' Administrar:ija negali reikalauti ar rinkti informacijos
apie asmenini darbuc,tojq gyvenim4,

nesusijusi su darbo reikalavimais.
21' Progimnaziios vadovo vertinimai ir sprendim
ai yrapagristi realiais d[rbu,rtojq nuopel.ais.
faktais ir ne5aliSki.
22'Datbuoto-iai, siekiantys aukstesnes kvalifikacines
kategorijos, paren[iami rnepriklausomai
nuo iq asmenisko artimumo ar paklusnumo
administracijos vadovui.
23. Darbuotojai turi teisg gauti i8 administrac
syarbi4 jq ir istaigos
ar t
nfiormaoijos, turinillos
Ybei.
s spren,limai istaigoje
incrpars.
uZduotis pavaldiniams.
uotojq ar moksleiviq padiflynus, pra5ymusir
us.

slais progimnazijos nuo$avybe ar Valstybes
rsais.
27. Naudoja suteiktas galias ginti bendruomends
interesus.

28' Administracija.uZtikrina psichologiSkai saugias
darbo s4lygas, ka{ dar.buotojas galetq
atlikti visas uZduotis kokybiSkai, be streso ir skubos: informa-c1a pat{ikia
iii anksto ne tik
LodLlt', bet ir: rastu elektroniniame dienyne ir skelbimq
lentoje.

29' Siekdama iSvengti konfliktq, svarbius klausimus ypad
apmokejimq uL d:arbq, premijq
skyrim4, svairsto vieSai.

V. PEDAGOGU ETIKOS NUOSTATOS

kalba arba raStu, e{iketo
iais.
rba kitq isitikinimq
s ldSas, gerbia

ir

nesilaikvmu.

idgologlijq Zeminimui;

jq turtinius

intet.esus.

ne galia.

bus

ir

pastangas, atsklgidZia neiSnaudotas

35. Skatina ir palaiko tiesos siekim4, laisv4 keitim4si idejomis;
36' Nesitaiksto su kolegq ar bendruomenes nariq netakiiskr-u
ar Lmogays,s te ises bei orunr4
p a2eidZiani,i u e I gesi u.
37' Neignoruo.ja ir neneigia pedagoginei veiklai talkinusiq
Zmoniq arba organi zac:ijqjna5o.

,:lgiasi su mokiniq tdvais, kitais Zmondmis, atsiZvelgia kultlrinius, lyties,
i
skirtumus, nepaheidlia kitq orumo, jq demokratiniq ir ur-"rm laisrres teisiq.
. ^-l!lig!3
-^
39rKonfliktinese situacijose elgiasi tolerantiSkai ir savikritiskai. I5kllurso visq pusiq
argumentur; ir ieSkoti objektyvaus sprendimo.
40' Neleistinas konfidencialios informacijos apie pedagogus (darbo uZnrol<estis,
karjeros
ketinimai, kompetencija, asmeniniai reikalai ir-asminin.r ,uuybes, elgrpsys, gyvenimo
brldas, apra nga) pavie Sinimas arba vie Sas aptarinej imas.
4l'Neleistinas nepagarbus, familiarus pedagogo .ig.ry, su mokiniu, mekiinio
asmeniniq
savybiq, st:imos aptarimas ar paviesinin as asmeni-r, tiesiogiai nesuslijusiems
su jr1
ugdymu, problemos sprendimu.
42' Atrinkdamtrs ir perteikdamas informacij4 mokiniams, laikosi objektyvumo,
tinkamumo ir
padorumo principq. Informacijos negalima tendencingai iSkreipii
ar pakers1i jos
38. Pagarbiai

autorystes.
^
:!)) S\ ugd}tiniais ir visais kitais yrapagarbus,
nestokoj antis humoro jausmo.

mandagus ir korekti5kas (nekeliantis balso),

profes
sandoriuose:, neslepia visiem
45. Supranta, kad kritika, sk
44'Yengia nes4Ziningos

tarp kolegq, nedalyvau.ia negarbinguose
s informacijos.
arba adminislracijos dartrui, veiksrnams,
sprendimants, poZi[riams, poelgiams vertinti, neturetq Zeminti kritikuojapnq
asmenq. Ji
turi bDti pagrista, konstruktyvi, taktiska, neuZgauli, geranoriska.

46' Neleistinas nekorektiSkas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas
menkiqimas (yp.d su
mokiniais ir tevais).
47' Neleistinas pedagogo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio
kolegos pedagoginius
gebej imus,asmenines savybes.

VI. PERSONALO DARBUOTOJV ETIKOS NUOSTATOS
48' Personalo darbuotojai isipareigoja su kolegomis, mokytojais, moksleiviais,
r6rokiniq
tdvais, progimnazijos svediais neeskaluoti konfliktu.
49. Nepagarbus atsiliepimas apie kolegos darb4 ir asmenines
savybes.
50' Personalo darbuotojai isipareigoja nevie5inti ar vie5ai neaptarineti
konfidenctialios
informacij o s api e pr o grmnazij o s bendruomend s narius. .
5l' Atsiradus tatpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgiasi tolerarLtiSkai, atvirai,
objektyviai ir savikritiSkai. ISklauso visq pusiq u.gu-..rtus ir iesko objektl,vf2usi6
sprendimo.
52. Tausoja ir atsakingai naudoj a progimnazij os turt4, medZiaginius
isteklius, tarppiai nau<ioi a

visas le5as.
53' Neleistinas p'rogillnazijos nuosavybes niokojimas del piktavali5kumo
arba dpl aplaidr-rmo.

VII. KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS
o plojelito
imas.

svarst

as

)'ie'
rbti Fll( ir r[pintis jo veil<srningujmu.
pagrindu sudaryta etikos komil;ija, susidedanti
iS 5 asmenq: 3 mokyklos pedagogr+, 1 personalo darbuotojo ir 1 adminislratcijos
atstovo,
i5rinktq Mok'yklos tarybos posedyje slaptu balsavimu.
59' Etikos komir;ija savo darb4 atlieka vadovaudamasi patvirtintu etikos
korrrisiios darbo

reglamentu
60' Mokyklos etikos komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe,
vieSur'u turi siekti
teisingai na6lrineti praSymus, skundus, pareiSkimus, netureti asmeni'i<)
iSankstinio

nuslstatymo,

savo igaliojimus naudoti, priimant ne5ali5kus
tarnybine padetimi.
6l ' Sankcijos uZ mokytoiq etikos paZeidlmus atsiZvergiant
i pafuei<
poveikio priemones (pastaba,
ispejimas).
62. EK negali numatyti
piipaZintoms pedagoginemg
etikos.komisija, sprg
s pareiSkimus del neetisko el
atvejais turi sprEsti,
poelgis suderinamas su pripaZi
1.ko{<retus
vertybemis, ar gali blti
toleruojamas.
63, EK,
pamatinemis vertybemis pagristq bendruomenes
_siekdama
bendruomenei nuolat palaikyti ii touutinti emocini
intelekta.

-

moralinio

ybe
atvejq, todel
to, K nenumatytais
IS

inemis etikos

