
PATVIRTINTA
Akmenes rajono Dabikines specialiosios
mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpj0dio 3l d.

isakymu Nr. V-44

AKMENES RAJONO DABIKINES SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRUOMENES
ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmenes rajono Dabikines specialiosios mokyklos (toliau - Mokykla) bendruomenes
etikos kodekse (toliau - BEK) skelbiamos mokyklos mokytojq, administracijos, kitq darbuotojq
(toliau - Mokyklos bendruomene) bendraZmogi5kosios bei profesines etikos vertybines nuostatos ir
moralaus elgesio principai, kuriuos isipareigoja vykdyti visa Mokyklos bendruomene.

2. MBEK skirtas tam, kad padetq Mokyklos bendruomenei suprasti, sprgsti etiSko
elgesio problemas, galindias kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, vieSame gyvenime.

3. MBET reglamentuoja svarbiausias vertingo elgesio norrnas, kuriq tiesiogiai nenusako
Lietuvos Respublikos teises aktai, darbo sutartys ir Mokyklos vidaus tvarkos dokumentai.

4. MBEK vartojamos pagrindines s4vokos:
4.1. Mokytojai - lavinamqjq, specialiqjq klasiq mokyojai, grupiq aukletojai,

neformaliojo Svietimo blreliq vadovai;
4.2. Administracij a - mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotoj ai ;
4.3. darbuotojai - kiti darbuotojai, su mokykla susijg darbo santykiais;
4.4. Mokyklos bendruomene - mokytojai, administracija, kiti darbuotojai,

II. BENDROSIOS MOKYKLOS BENDRUOMENES NUOSTATOS

5. Kiekvienas Mokyklos bendruomenes narys, pripaZindamas MBEK nuostatas ir
svarbiausias vertybes - kolegiSkum4, saviraiSk4, profesing kompetencij4, pagarbq kitokiai nuomonei,
isipareigoja:

5.1. laiku, atidLiai, r[pestingai, kokybi5kai ir profesionaliai vykdyti savo pareigas,
nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebejimus, bDti paZangiu ir k[rybingu;

5.2. gerbti Mokyklos bendruomenes piliediq teises ir pareigas;
5.3.vienodai tarnauti Mokyklos bendruomenei, nepaisydamas amZiaus, lyties, negalios,

i5vaizdos, rases ir etnines priklausomybes, religijos, isitikinimq, politiniq paZilrq;
5.4. aktyviai palaikyti Mokyklos siekius, garbingai atstovauti Mokykl4 vidaus ir i5ores

gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vard4 Lietuvoje bei uZsienyje;
5.5. stengtis blti mandagiam, tvarkingam, palaikyti tvarking4 ir saugi4 darbo viet4;
5.6. saugoti tarnybines paslaptis ir kitoki4 konfidenciali4 informacij4;
5.7. netoleruoti atvejq, kurie gali b[ti susijg su korupcija, sukdiavimu arba meginimu

daryi neteiset4 poveiki Mokyklos bendruomenes nariui. Informacijos apie neteisdtus veiksmus arba
aplaidum4 atskleidimas nelaikomas lojalumo Mokyklai principo paZeidimu;

5.8. bUti toleranti5ku nuomonems ir isitikinimams, pagarbiai elgtis su Mokyklos
bendruomenes nariais ir kitais asmenimis;

5.9. neZeminti Mokyklos vardo girtavimu, narkomanija ir kitais visuomenei
nepriimtinais, Zalingais iprodiais;



5.10. saugoti Mokyklos turt4, nenaudoti jo politinei veiklai, privadiam verslui arba
asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisti to daryti kitiems;

5.1 l.skleisti geriausi4 patirti, dalytis ja su kolegomis ir perteikti mokiniams;
5.12. skatinti palanki4 santykiq, komandinio darbo atmosfer4, savitarpio pasitikejim4,

neSmeiZti, neapkalbineti, neiZeidineti, nedemonstruoti neigiamq emocijq;
5.13. neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudoti) darbo

metu;

5.14. nesutinkamq su kolegomis nuomong, pastabas del jq darbo rezultatq arba
pedagogines veiklos trukumq stengtis i5sakyti asmeniSkai, korektiSkai, nekitikuojant jq asmeniniq
savybiq, tarpusavio bendravimE gristi mandagumu ir tolerancija;

5.15. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles;
5.16. gindytinas problemas sprgsti tarpusavyje, o nei5sprendus gindo pirmiausia kreiptis

i Mokyklos administracij4;

III. ADMINISTRACIJOS PAGRINDINES ETIKOS NUOSTATOS

6. Mokyklos vadovas uZtikrina priimamq sprendimq ir veiksmq vie5um4 ir, jei reikia,
pateikia priimamq sprendimq motyvus.

7. Teikia reikiam4 informacij4 pavaldiems darbuotojams ar kitiems bendruomen6s
nariams.

8. Teisingai, tolygiai paskirsto darb4 ar atskiras uZduotis pavaldiniams.
9. Teisingai, i5samiai nagrineja pavaldZiq darbuotojq pasi[lymus, geba teisingai ir

taktiSkai atmesti neteisetus praSymus.

10. Nesinaudoti tarnybine padetimi, siekiant paveikti pavaldZius ar nepavaldZius
asmenis, priimti sau, savo Seimos nariams, draugams arba artimiesiems palankq sprendim4.

IV. MOKYTOJV PAGRINDINES ETIKOS NUOSTATOS

11. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertina kitq darbus ir pastangas,
atskleidZia nepanaudotas galimybes, kolegiSkai pataria ir padeda vieni kitiems.

12. Siekia auk5tesnes kompetencijos pedagoginiame darbe, domisi savo srities mokslo
naujovemis.

13. Puoseleja pagarbius santykius su kiekvienu bendruomenes nariu, tevais/globejais
bei su savivaldos institucijomis.

14. Objektyviai ir teisingai vertina mokiniq Zinias.
15. Pagarbiai atsiliepia apie kolegos pedagoginius gebejimus ir asmenines savybes.
16. Tausoja ir atsakingai naudoja mokyklos turtE, materialinius i5teklius, taupiai

naudoja valstybes, remejq le5as vykdant istaigos tikslus, uZdavinius ir prisiimtus isipareigojimus. Siq
nuostat4 paLeidLia:

16.1. naudodamas mokyklos materialinius bei finansinius i5teklius politinei veiklai,
privadiam verslui ar asmeniniq poreikiq tenkinimui;

1 6.2. piktnaudZiaudamas mokyklos iStekliais vykdant proj ektus;
16.3. niokodamas mokyklos nuosavybg del piktavaliSkumo arba del aplaidumo.
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v. DARBUOTOJU ETIKOS NUOSTATOS

17. Supranta, kad darbo etikqpaleidiia:
17.1. netaktiSkai elgdamasis su kolegomis, mokytojais, mokiniais;
17.2. dalyvaudamas negarbinguose sandoriuose, eskaluodamas smulkmeniSkus

konfliktus ir intrigas;
17.3. nepagarbiai atsiliepdamas apie kolegq darb4 ir asmenines savybes;
17.4. pavie5indamas ar viesai aptarinedamas konfidencialiE informacijq apie kolegas,

mokykl4.

VI. KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

18. Bltina MBEK priemimo s4lyga - vie5as jo projekto svarstymas.
19. Priimtas MBEK skelbiamas vieSai mokyklos interneto puslapyje.
20. Mokyklos bendruomenes nariai privalo vadovautis Siuo Kodeksu. Jei darbuotojui

kyla abejoniq, kad gali bflti paZeistas Etikos kodeksas, jis apie tai prane5a mokyklos administracijai.
21. Esant konfliktinei situacijai tarp mokyklos bendruomends nariq, suinteresuotas

asmuo pateikia ra5ti5k4 informacijq mokyklos vadovui, o Sis inicijuoja patikrinim4 ir priima
sprendim4.

22. MBEK negali numatyti visq nepagarbos pripaZintoms bendraZmogi5koms
vertybems atvejq, todel Etikos komisija, sprgsdama konkredius parei5kimus del eti5kai nederamo
elgesio, mokyklos bendruomenes Etikos kodekso nenumatytais atvejais, turi sprgsti ar konkretus
poelgis suderinamas su mokyklos bendruomenes etikos kodekso pripaZintomis pamatinemis etikos
vertybemis, ar gali buti toleruojamas.

23. Etikos kodekso laikym4si uZtikrina Mokyklos vadovas vadovaudamasis Etikos
kodekso nuostatomis.

24. PaZeidusiems Kodeks4 darbuotojams taikomos administracines nuobaudos iki
atleidimo i5 darbo.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Kiekvienas Mokyklos bendruomenes narys privalo savo veikloje vadovautis Siuo
Etikos kodeksu.

SUDERINTA:
Mokyklos tarybos 2015 m. rugpj[dio 28 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
protokolo Nr. TT-10

Mokytojq tarybos 2015 m. rugpjUdio 31 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
protokolo Nr. MP-3


