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GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos pedagogų etikos kodekse (toliau – Kodekse) skelbiamos bendražmogiškos bei profesinės 

etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kurių įsipareigoja laikytis visi gimnazijos 

pedagogai.  

2. Kodekso paskirtis – padėti gimnazijos  pedagogams suprasti etinio elgesio problemas, kurios gali 

kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime, bei padėti jas spręsti.  

3. Kodeksas papildo gimnazijos pedagogų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra 

reglamentuotos Lietuvos Respublikos Švietimo  įstatyme, gimnazijos nuostatuose, Vidaus tvarkos 

taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.  

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Apsaugoti gimnazijos pedagogus nuo veiksmų, galinčių pakenkti asmens bei Gimnazijos 

prestižui. 

2. Užtikrinti, kad visų gimnazijos pedagogų tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos, pagarbos 

ir lygiateisiškumo principais. 

3. Padėti vertinti ir spręsti konkrečius  etinio pobūdžio klausimus.  

 

 

III. GIMNAZIJOS VERTYBĖS 

 

 Atsakomybė – mums yra  būtinybė, pareiga atsakyti už elgesį, veiklą, pasirinkimus. 

Tolerancija – mes pakantūs kitokio žmogaus orumo ir teisių nepažeidžiančiai pasaulėžiūrai, 

gyvenimo būdui, elgesiui ir papročiams. 

Bendruomeniškumas - bendruomeniška veikla skatina mūsų saugumą, kūrybingumą, laisvumą, 

kartu leidžia generuoti daugiau idėjų, pasiekti tikslų, patirti daugiau teigiamų emocijų. 

 

IV. PEDAGOGŲ VEIKLOS PRINCIPAI 

•  Pagarbos principas.  

Vadovaudamiesi šiuo principu, pedagogai pripažįsta, kad bendravimas tarpusavyje 

grindžiamas asmens orumo ir nelygstamos vertės pripažinimu bei pasitikėjimu, taip kuriant 

saugią, atvirą, savivertę ir kūrybiškumą skatinančią atmosferą. 
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• Teisingumo principas.  

Vadovaujantis šiuo principu, pedagogų santykiai  yra grindžiami akademinio 

bendradarbiavimo, nešališkumo ir skaidrumo principais.   

Žmogaus teisių pripažinimo principas.  

Vadovaudamiesi šiuo principu, pedagogai nepažeidžia teisių ir teisėtų interesų, vadovaujasi 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, 

religiniai arba kiti veiksniai nedarytų įtakos jų elgesiui savo veikloje. 

 

• Atsakomybės principas.  

Vadovaudamiesi atsakomybės principu, pedagogai nuolat tobulina savo kompetencijas, 

reikalingas siekiant kokybiškai atlikti savo veiklą.  

 

• Sąžiningumo principas.  

Vadovaudamiesi sąžiningumo principu, pedagogai patys sąžiningai elgiasi ir reaguoja į 

nesąžiningą elgesį  (plagiavimas ir pan.); profesinėje konkurencijoje  nesinaudoja 

negarbingais sandoriais, nenuslepia informacijos, neeskaluoja smulkmeniškų intrigų, 

sąžiningai naudoja išteklius, vadovaujasi švietimo įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, 

nepiktnaudžiauja savo padėtimi.  

• Atidos ir solidarumo principas.  

Vadovaudamiesi atidos ir solidarumo principu, pedagogai siekia geros visų darbuotojų 

savijautos, savo empatija ir veiksmais įrodydami suprantantys kiekvieno emocinę būseną. 

 

V. BENDROSIOS ETIKOS NUOSTATOS 

 

1. Laiku, atidžiai, rūpestingai, atsakingai vykdyti savo pareigas. 

2. Gerbti žmogų, jo teises, Valstybę ir jos institucijas, Gimnaziją. Nesitaikstyti su netaktu ar žmogaus 

teises bei orumą pažeidžiančiu elgesiu. 

3. Aktyviai palaikyti gimnazijos siekius, garbingai atstovauti gimnazijos vidaus ir išorės gyvenime, 

tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje bei užsienyje. 

4. Vienodai bendrauti ir bendradarbiauti visiems bendruomenės nariams, nepaisant tautybės, rasės, 

lyties, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.  

5. Elgtis tolerantiškai, atvirai, savikritiškai, išklausyti visų pusių argumentus ir priimti bendrą 

sprendimą.  

6. Sąžiningai  siekti tarnybinio profesinio pripažinimo. 

7. Pripažinti Gimnazijos valdymo struktūrą, kuri remiasi demokratiniais valdymo principais. Savo 

veikloje laikytis subordinacijos, o bendraujant laikytis lygiateisiškumo principo.  
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8. Stengtis būti mandagiems, tvarkingiems, palaikyti saugią darbo vietą. 

9. Saugoti tarnybines paslaptis ir kitokią konfidencialią informaciją. 

10. Būti nepakantiems bet kokioms korupcijos apraiškoms. 

11. Gimnazijoje ir jos teritorijoje nevartoti ir nebūti apsvaigusiam nuo  alkoholio, psichotropinių ar 

narkotinių medžiagų. Netoleruoti įvairaus pobūdžio priekabiavimo apraiškų. 

12. Tausoti ir atsakingai naudoti gimnazijos materialiuosius ir nematerialiuosius išteklius, taupiai 

naudoti valstybės, rėmėjų lėšas. 

13. Prisiimti dalį atsakomybės už sklandų gimnazijos darbą, savo veikloje vadovautis bendruomenės 

viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Būtina Gimnazijos etikos kodekso sąlyga – viešas Kodekso projekto svarstymas, siekiant, kad jis 

būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.  

2. Patvirtintas Kodeksas skelbiamas viešai gimnazijos internetiniame puslapyje. 

3.  Gimnazijos pedagogai įsipareigoja gerbti Kodekso nuostatas ir rūpintis jo veiksmingumu.  

4.  Kodekso vykdymo priežiūrą atlieka Etikos komisija, sudaryta iš 5 narių.  

5.  Sankcijos už etikos pažeidimus skiriamos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Etikos komisijos 

sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.  

__________________________________________ 


