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ETIKOS KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno lop5elio-darZelio ,,Ras5rtd" bendruomenes etikos kodekse (DEK) skelbiamos
bendraZmogiSkosios bei profesines etikos vertybinds nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos
[sipareigoja taikyti visi darbuotojai ir tevai.

2. DEK skiriamas tam, kad padetrl lop5elio-darZelio darbuotojams ir tdvams suprasti eti5ko elgesio
problemas, kurios gali kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, vie5ame gyvenime, bei padetqjas sprEsti.

3. Kauno lop5elio-darZelio ,,Rasytd" bendruomenes Etikos kodeksas parengtas vadovaujantis Svietimo
[statymo 43, 49 ir 59 straipsniais, Kauno lop5elio-darZelio ,,Rasytd" nuostatais ir vidaus darbo tvarkos
taisyklemis, Vaikq teisiq konvencija ir kt. dokumentais.

II. KODEKSO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. DEK paskirtis - nubreZti tolerancijos ribas lop5elio - darLelio bendruomenes nariq tarpusavio
santykiuose, i5rySkinti profesines etikos poZiDriu vengtin4 elges[.

5. Esamiems ir naujai priimamiems pedagogams padeti geriau suprasti, palaikyi ir puoseleti
svarbiausias srities vertybes: teisingum4 s4Ziningum4, pagarbqZmogui, tolerancij4 profesing, mokslinp bei
pilietinp atsakomybg.

6. Skatinti darbuotojq ir tevq suvokim4 jog etinis aspektas svarbi bet kurios veiklos sprendimo dalis,
svarbi prielaida didinti visuomends pasitikejim4lop5elio - darielio veikla.

7. Padeti [staigos pedagogams, kitiems darbuotojams ir tevams vertinti ir sprEsti konkredias gyvenimo
situacijas, kuriose iSkyla etinio pobDdZio klausimai.

8. Vienas svarbiausiqtikslq- prevencinio vaidmens svarba neeti5ko elgesio pasirei5kimams.

III. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

9. Mokytojai ir kiti darbuotojai isipareigoja aktyviai palaikyti lop5elio - darLelio siekius, garbingai
atstovauti [staigos vidaus ir i5ores gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vard4.

10. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant
nepanaudotas galimybes, kolegi5kai patariant ir padedant vieni kitiems.

I 1. Laiku, atidLiai ir profesionaliai atlikti pareiginese instrukcijose numatytas funkcijas.
12. Siekti auk5tesnes kompetencijos pedagoginiame darbe, dometis savo srities mokslo naujovemis.
13. Puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu bei su savivaldos

institucijomis (mokyklos taryba, ir kitomis).
14. Vadovautis skirtingq lydiq lygybes principu, buti toleranti5kiems kitai nuomonei, kitq tautybirS

rasig religiniq bei politiniq [sitikinimq atstovams.
I 5. Suprasti, j og profesin 9 etikqpaleidLia:
15.1. kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje, visuomenineje, kulturineje ar sportineje

veikloje;
75.2. nesqLininga profesine konkurencija tarp kolegg dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, visiems

pedagogams skirtos informacijos slepimas, eskaluojami smulkmeni5ki konfliktai bei intrigos;
15.3. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio kolegos pedagoginius gebejimus,

asmenines savybes;
75.4. kai pavie5inama ar vie5ai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo uZmokestis,

karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.).
16. Suteikiant pedagogin[ vard4 apdovanojim4 kolegos veiklos pripaZinim4 turi blti remiamasi tik

dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis pretendento savybemis, o ne asmeniniu ar politiniu
santykiu.
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17. Mokytojq ir kitq darbuotojq santykiuos &s, vie5umas, tiesos gynimas,

draugi5kumas ir geranori5kumas yra vieni svarbiausiq bendruomenes nario etikos pincipq.
18. Atsiradus tarpusavio santykiuose konflikti elgtis toleranti5kai, atvirai, oUiettiviai

ir savikriti5kai. I5klausyti visq pusiq argumentus ir ie5 sprendimo.
19. Suprasti, jog profesinei laisvei prie5tarauja
l9.l ' nepakantumas kitokiai kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
19.2. teises atsakyti I kritik4 ar kaltinimus ignoravimas;
19.3. pedagogt5 kitrl darbuotojq ir ugdytiniq tevq i5sakomos nuomonds apie priimamus reiksmingus

bendruomenei sprendimus s4moningas riboj imas arba ignoiavimas.
20. Tausoti ir atsakingai naudoti lop5elio - darLelio turt4 medZiaginius iSteklius, taupiai naudoti

valstybes, remejg investuotojq leias vykdant [staigos tikslus, uZdavinius ir prisiimtus isipu.eigoji,n;;. S-i;
nuostatqpaLeidLia:

20. l. piktnaudZiavimas lop5elio - darlelio i5tekliais rykdant proj ektus;
20.2. lop5elio - darZelio nuosavybes niokojimas del piktavali5k -o arba del aplaidumo.2l' emis idejomis, pletoti tarpinstitucinius, tarptautinius rySius.23' m€s, tadiau koiekti5kai ir geranori5kai t<etti I viesumq esamas

negeroves, i ip siekiantis pagerinti bendruomeneje profesines etikos ltimatE
24. Kiekvienas bendruomends narys turi prisiimti dali atsakomybes uZ stianAq lopselio - darLelio

darbfu savo veikloje turi vadovautis bendruomends vie5aisiais interesaii vengti viesqjrl ir privadiq interesq
konflikto.

25' Gerbti ir aktyviai prisideti puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes tradiciias.

rv. MOKYMO(-SD rR DARBO ETrKA

26. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, mokytojai ir kiti darbuotojai turi bDti
kompetentingi, kulturingi, humani5ki, teisingi, reiklur iau ir 

-kitiems. 
kontroliuoti ir slopinti tokius savo

asmeninius bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikar5diavimas ir pan.
27. Neleistina naudoti privataus pobiidZio informacijos apie ugdytin[ kaip tyiimo med1iagqbe jo tevq

sutikimo.
28. Neleistinas nekorekti5kas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sqmoningas menkinimas del

asmenines antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su vertinamo metodinio darbo profesionalumu
nesusijusiq motyvrp.

v. TEVU ETTKOS NUOSTATOS

29' Do su ugdytojais, gaunant rDpimq informacij4 apie
vaiko ugd as.
30' Kartu tais konfidencialiai aptarti vaiko elgesio ar ugdymosi

problemas, sprgsti konfl iktines situacijas.
31. Objektyviai vertinti informacijq kuri4pateike [staiga apie vaik4 ir nevie5inti lokaliq konfliktq- juos

sprgsti drauge su [staigos bendruomene.
32. Informuoti [staig4jei kiti [staigos bendruomenes nariai paLeidLiavaiko teises, Zeminajo orume.
33. Laikytis etikos ir geranori5kumo principq neatskleisti nepatikrintos, oficialiai nepatvirtintos

informacijos apie [staigos vidaus darbo taisykles bei istaigos savivaldos pr^incipus.
3 4. Dalyv auti [staigos savivaldoje.
35. Asmeniniu pavyzdLiu formuoti kulturingos elgsenos pradmenis: mokyti ir skatinti ugdytn[ gerbti savo

ugdytoj us, [staigos vadovus, kitus darbuotoj us, ugdydami pagarb4 Zmonems.
36. Kurti namuose kuo palankesnp vaiko emocinei ir psichologinei raidai atmosferq tokias ugdymosi

poilsio aplinkas, kurios tausotq ugdytinio fizingir psichinp trreit ut4b"isaugume.
37. Gilintis I ugdytinio elgesio ir sveikatos pakitimus, i5kilus butinybei, konsultuotis su [staigos psichologu

bei pedagogais.
38. Pasikeitus ugdytinio gyvenimo aplinkybems, gyvenamajai vietai, [vykus globejq kaitai, flipintojai apie

tai nedelsdami privalo prane5ti [staigos vadovams bei mokytojams.
39' Teikti [staigai vis4reikaling4dokumentacijqapie vaik4irjo 5eim4. Tevai turi teisp, teikdami asmeninio

pobUdZio informacij4 pageidauti konfidencialumo.
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VI. KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

45. BDtina DEK priemimo sqlyga - vie5as jo projekto svarstymas, kad jis bDtq priimtas kaip
[sipareigojimas, o ne ipareigoj imas.

46. Priimtas DEK skelbiamas vie5ai lop5elio - darLelio intemetiniame puslapyje. Lop5elio - darLelio
bendruomene isipareigoja gerbti DEK ir rlpintis jo veiksmingumu.

47. DEK vykdymo prieLinrqatlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija, susidedanti iS 3
[staigos darbuotojq.

48. Etikos komisija savo darbq atlieka vadovaudamasi patvirtintu etikos komisijos darbo reglamentu.
49' Sankcijos uZ darbuotojq etikos paZeidimus, atsiZvelgiant I paZeidimo sunkum4-- moralinio

poveikio priemones (pvz., pastaba, [spejimas, [vertinimo pavieSinimas ir pan.). Kodekso prieZiiiiq vykdandios
etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobldZio priimant sprendim4 del darbo sutarties piatpsimo, del
darbuotojo skyrimo i auk5tesnes pareigas, atestuojant auk5tesnei kvalifikacinei kategorijai gauti tei kitais
atvejais.

50. DEK negali numatyti visq nepagarbos pripaZintoms pedagoginems vertybems atvejr; todel etikos
komisija, sprgsdama konkredius parei5kimus del eti5kai nederamo elgesio, darbuotojq etikos kodekso
nenumatytais atvejais turi sprgsti ar konkretus poelgis suderinamas su etikos kodekso pripaZintomis
pamatinemis akademines etikos vertyb€mis, ar gali bDti toleruojamas.

5l ' DEK priimtas kaip lop5elio - darZelio bendruomenes sutarimas del tam tikrq vertybiniq elgesio
nuostatq turi palaikyti etini susirtipinim4 skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jq sprendi1no UUa*.
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