
PATVIRTINTA
Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo
mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodZio 7 d.

isakymu Nr. V-117

AKMENES R. DABIKINES VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS BENDRUOMENES
ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokyklos (toliau Mokykla)
bendruomenes etikos kodekse (toliau - BEK) skelbiamos mokyklos mokytojq, administraciSosjntq
darbuotojq (toliau - Mokyklos'bendruomene; bendrazmogiskosios Uei pioi.rir., etikos vertybines
nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos isipareigoja vykdyti visa Mokyklos bendruom.rr..

2. MBEK skirtas tam, kad padetq Mokyklos bendruomenei suprasti, sprgsti etiSko
elgesio problemas, galindias kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, viesame gyu.oi-..

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. Pedagogai, mokytojai - lavinamqirl, specialiqjq klasiq mokytojai, grupiq aukletojai,

neformaliojo Svietimo bEreliq 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 SKYRIUS
BENDROSIOS MOKYKLOS BENDRUOMENES NUOSTATOS

5. Kiekvienas Mokyklos bendruomen6s narys, pripaZindamas MBEK nuostatas ir
svarbiausias vertybes - kolegiSkum4, savirai5k4, profesing kompetencij4, pagarb4 kitokiai nuomonei,
isipareigoja:

5.1- laiku, atidliai, rfipestingai, kokybi5kai ir profesionaliai vykdyti savo pareigas,
nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebejimus, boti 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 paziurq;
5.4. aktyviai palaikyi Mokyklos siekius, garbingai atstovauti MokyklQ vidaus ir isores

gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vard4 Lietuvoje bei uZsienyje;
5.5. stengtis btiti mandagiam, tvarkingam, palaikyti tvarking4 ir saugi4 darbo viet4;
5.6. saugoti tamybines paslaptis ir kitoki4 konfidenciali4 informacij1;
5.7. netoleruoti atvejq, kurie gali bfti susijg su korupcija, sukdiavimu arba meginimu

daryti neteiset4 poveiki Mokyklos bendruomenes nariui. informacijos apie neteisetus veiksmus arba
aplaidum4 atskleidimas nelaikomas loj alumo 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 Lskleisti geriausiE patirti, dalytis ja su kolegomis ir perteikti mokiniams;
5.12. skatinti palanki4 santykiq, komandinio darbo atmosfer4, savitarpio pasitikejimq,

nesmeiZti, neapkalbineti, neiZeidineti, nedemonstruoti neigiamq emocijq;
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5.13. nesketbti konfidencialios informaCijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudoti) darbo
metu;

5.14. nesutinkam4 su kolegomis ruomong, pastabas del jq darbo rezultatq arba
pedagogines veiklos triikumq stengtis i5sakyti asmeni5kai,'korekti5kai, nekritikuojant jq asmeniniq
savybiq, tarpusavio bendravim4 gristi mandagunu ir tolerancija;

5.15. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles;
5.16. gindytinas problemal spr{sti tarpusavyje, o nei5Jprendus gineo pirmiausia kreiptis

i Mokyklos administracij 4.

III SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS PAGRINDINES ETIKOS NUOSTATOS

6. Mokyklos vadovas uZtikrina priimamq sprendimq ir veiksmq vieSum4 ir, jei reikia,
pateikia priimamq sprendimq motyvus.

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

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

takti5kai atmesti neteisetus pra5ymus.
10. Nesinaudoti tamybine padetimi, siekiant paveikti pavaldZius ar nepavaldZius

asmenis, priimti sau, savo Seimos nariams, draugams arba artimiesiems palankq sprendim4.

IV SKYRIUS
PEDAGOGU PAGRINDINES ETIKOS NUOSTATOS

1 1. Pedagogq etikos kodekse (toliau - Kodeksas) nustatomi pagrindiniai pedagoginiq
darbuotojq ir laisvqiq mokytojq (toliau - pedagogai) profesines etikos reikaiavimai ir isiiareigoji-ui
siekti eti5ko ir profesionalaus elgosio su mokiniais, jq tevais (globejais, rflpintojais; ir kitais S"in ot
nariais, kolegomis ir bendruomene.

12. Pedagogai savo veikloje vadovaujasi Siais pagrindiniais elgesio ir veiklos principais:
12.1. siekia eti5ko ir profesionalaus elgesio su mokiniais, jq tevais (globejais,

r[pintojais), ir kt. Seimos nariais, kolegomis ir bendruomene;
12.2. pagarbos;
I 2.3. teisingumo principu;
12.4. Zmogaus teisiq pripaZinimo;
12.5. atsakomybes;
12.6. s4hiningumoj
12.7. atidos ir solidarumo.
13. Pagartos principas. Vadovaudamasis Siuo principu pedagogas pripaZista, kad

bendravimas su mokiniais, jq tevais (globejais, rtipintojais), kitais Seimos ir iitaigos-bendruomenes
nariais gindZiamas asmens orumo ir nelygstamos vertes pripaZinimu bei pasitikejimu, taip kuriant
saugi4, atvir4, savivertg ir kUrybiSkum4 skatinandi4 atmosfer4.

14. Teisingumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu pedagogas pripaZista mokiniq
ugdymosi poreikiq ivairovg, atsiZveigia i kiekvieno mokinio socialinis, kuttiriies aptiotor ypatumus
ir yra ne5ali5kas vertindamas kiekvieno mokinio pasiekimus ir p,aaangq,ugdymosi pireikius, mokiniq
ariq grupiq dalyvavim4 bendruomenes gyvenime, sprgsdamas konfliktus.-

15. Lmogaus teisiq pripaZinimo principas. Vadovaudamasis Siuo principu pedagogas
nepaieidZia mokinio teisiq ir teisetq interesq, vadovaujasi lygiateisiSkumo ii neaiikriminavimo
nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytq itakosjo elgesiui profesineje veikloje.

16. Atsakomybes principas. Vadovaudamasis atsakomybes principu pedagogas veikia
kaip profesionalas, nuolat tobulina savo profesines kompetencijas, 

-reikaiingas 
sietiani kokybi5kai
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atlikti pedagogini darb4 - ugdyti remiantis kiekvieno mokinio gebejimais, ugdymosi poreikiais ir
polinkiais.

17. S4ziningumo principas. Vadovaudamasis s4Ziningumo principu pedagogas teikia
teising4 informacij4 apie savo patirti, profe5ing padeti ir kompetencii4, 

-savo 
proresi"e.;e veikloje

s7iningai naudoja iSteklius, vadovaujasi Svietimo istaigos ,idars tvarkos taisyklemis,
nepiktnaudLiauja nei savo padetimi, nei mokinio (mokiniq; paiititeSimu, jq nenaudoja asmenines
naudos tikslais.

18. Atidos ir solidarumo principas. Vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu,
Zmogi5ko solidarumo nuostatomis pedagogas bendrauja su mokiniais, jq tevais lgiobejais,
riipintojais), kitais mokinio Seimos nariais, lolegomis ii bendruomene sietcOa*as g.ror"-okioiq
savijautos, savo empatrja ir veiksmais irodydamas iuprantqs mokinio (mokiniq) .r*.irii Uur.,r?. 

-
19. Laikytis Kodekso reikalavimq - asmeninis pedagogo, ri.ki*eio tinkamai ir

kokybi5kai atlikti savo pareigas, didinti profesijos prestiZ4 ir paiititelim4 Salies Svietimo sistema,
isipareigojimas ir garbes reikalas, o jq paZeidimas uZtraukia atsJkomybg, numatyt4 Lietuvos
Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose pedagogq veikl4.
lvarslant atsakomybg uZ Kodekso reikalavimq paZeidim4 isnagrinejama ir iverti"*u istaigos,kurioje pedagogas dirba, savivaldos institucijq ir istaigos vadovo- sudarytos etikos komiJijos
nuomone.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU ETIKOS NUOSTATOS

20. Supranta, kad darbo etikq,paieidhia:
20.1. netakti5kai elgdamasis su kolegomis, mokyojais, mokiniais;
20.2. dalyvaudamas negarbinguose sandoriuose, eskaluodamas smulkmeniskus

konfliktus ir intrigas;

mokykl4.

20.3. nepagarbiai atsiliepdamas apie kolegq darb4 ir asmenines savybes;
20.4. pavie5indamas ar viesai aptarinedamas konfidenciali4 informacij4 apie kolegas,

KoDEKSopRrEilIrirlITJi"yvENDrMMAS

21. B[tina MBEK priemimo s4lyga - viesas jo projekto svarstymas.
22.Priimtas MBEK skelbiamas vie5ai mokyklos interneto puslapyje.
23. Mokyklos bendruomends nariai privalo vadovautis Siuo Kodeksu. Jei darbuotojui

kyla abejoniq, kad gali btiti paZeistas Etikos kodeksas, jis apie tai prane5a mokyklos administracijai.
24- F.sant konfliktinei situacijai t4rp mokyklos bendruomenes nariq, suinteresuotas

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

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

26' Etikos kodekso laikym4si uZtikrina Mokyklos vadovas vadovaudamasis Etikos
kodekso nuostatomis.

27. Pa1eiilrsiems KodeksE darbuotojams taikomos administracines nuobaudos iki
atleidimo i5 darbo.
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VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

PRITARTA
Mokyklos tarybos 2018 m. gruodZio 6 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
protokolo Nr. T-5

Mokytojq tarybos 2018 m. gruodZio 14 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
protokolo Nr. MP-4


