
 

 

PATVIRTINTA  

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30  d.  

įsakymu Nr. V1-60 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) bendruomenės etikos 

kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) numato bendražmogiškąsias bei profesinės etikos vertybines 

nuostatas ir moralaus elgesio principus, kurių įsipareigoja laikytis visa Progimnazijos bendruomenė. 

2. Etikos kodeksas papildo Progimnazijos bendruomenės narių teisių, pareigų, atsakomybės 

nuostatas, kurios yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose norminiuose 

teisės aktuose, reglamentuoja dalykinio elgesio nuostatas ir elgesio normas, kurių tiesiogiai 

nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir vidaus tvarkos dokumentai. 

3. Etikos kodekso tikslai: 

3.1. nubrėžti tolerancijos ribas Progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykiuose, 

išryškinti akademinės etikos požiūriu teisingą elgesį. 

3.2.  siekti, kad Progimnazijos bendruomenės veikla keltų asmens bei mokyklos garbę, būtų 

naudinga visuomenei ir valstybei. 

3.3. kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią atmosferą 

Progimnazijoje. 

4. Etikos kodekse vartojamos sąvokos: 

4.1. etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas; 

4.2. Progimnazijos bendruomenė (toliau – Progimnazijos bendruomenė) – administracijos 

darbuotojai, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai kiti darbuotojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

5. Progimnazijos bendruomenė vadovaujasi šiais elgesio ir veiklos principais: 

5.1. Pagarbos. Progimnazijos bendruomenė pripažįsta, kad bendravimas grindžiamas asmens 

orumo ir nelygstamos vertės pripažinimu bei pasitikėjimu, taip kuriant saugią, atvirą, savivertę ir 

kūrybiškumą skatinančią atmosferą. 

5.2. Teisingumo. Progimnazijos bendruomenė pripažįsta mokinių ugdymosi poreikių 

įvairovę, atsižvelgia į kiekvieno mokinio socialinės, kultūrinės aplinkos ypatumus ir yra nešališka 

vertindama kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą, ugdymosi poreikius, mokinių ar jų grupių 

dalyvavimą bendruomenės gyvenime, spręsdama konfliktus. 

5.3. Žmogaus teisių pripažinimo. Progimnazijos bendruomenė nepažeidžia kitų 

bendruomenės narių teisių ir teisėtų interesų, vadovaujasi lygiateisiškumo ir nediskriminavimo 

nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytų įtakos. 

5.4. Atsakomybės. Progimnazijos bendruomenės nariai nuolat tobulina savo profesines 

kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti darbą, atsakingai veikia socialiniuose 

tinkluose ir kitose viešose veiklose, paiso profesionalumo ir konfidencialumo nuostatų. 

5.5. Sąžiningumo. Progimnazijos bendruomenės nariai teikia teisingą informaciją apie 

savo patirtį ir kompetencijas, veikloje sąžiningai naudoja išteklius, nepiktnaudžiauja nei savo 

padėtimi, nei kitų Progimnazijos bendruomenės narių pasitikėjimu, jų nenaudoja asmeninės naudos 

tikslais. 

5.6. Atidos ir solidarumo. Progimnazijos bendruomenės nariai tarpusavyje bendrauja 

siekdami geros mokinių savijautos, savo empatija ir veiksmais įrodydami suprantą mokinio 

(mokinių) emocinę būseną. 
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II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS ETIKOS NUOSTATOS 

 

6. Bendrosios Progimnazijos bendruomenės etikos nuostatos: 

6.1. Kiekvienas Progimnazijos bendruomenės narys, pripažindamas Etikos kodekso 

nuostatas ir svarbiausias vertybes – kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą 

kitokiai nuomonei, įsipareigoja: 

6.1.1. gerbti Progimnazijos bendruomenės narių teises ir pareigas, nepaisant amžiaus, lyties 

ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, 

politinių pažiūrų, statuso; 

6.1.2. būti nešališku ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus; 

6.1.3. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo 

veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus; 

6.1.4. nepakenkti Progimnazijos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdant bet kokią 

veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie Progimnazijos keliamų tikslų įgyvendinimo; 

6.1.5. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu 

daryti neteisėtą poveikį Progimnazijos bendruomenės nariui; 

6.1.6. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti savo 

profesinius gebėjimus; 

6.1.7. būti tolerantišku nuomonėms ir įsitikinimams, pagarbiai elgtis su Progimnazijos 

bendruomenės nariais ir kitais asmenimis; 

6.1.8. nežeminti Progimnazijos vardo visuomenei nepriimtinais, žalingais įpročiais;  

6.1.9. tausoti ir atsakingai naudoti Progimnazijos turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei 

veiklai, privačiam verslui arba asmeniniams poreikiams tenkinti;  

6.1.10. skleisti gerąją patirtį (dalytis ja su kolegomis ir perteikti mokiniams); 

6.1.11. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą; 

6.1.12. bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus vadovų nurodymus pasiliekant teisę turėti 

savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti; 

6.1.13. nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo rezultatų arba pedagoginės 

veiklos trūkumų išsakyti asmeniškai, korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių, tarpusavio 

bendravimą grįsti mandagumu ir tolerancija; 

6.1.14. dėvėti švarią, neiššaukiančią aprangą; 

6.1.15. nevartoti necenzūrinių žodžių ar posakių, nerodyti gestų, kurie žemina kito asmens 

garbę ar orumą, pažeidžia viešąją tvarką ir rimtį. 

7. Administracijos etikos nuostatos: 

7.1. teisingai, tolygiai paskirstyti darbą ar atskiras užduotis; 

7.2. teisingai, išsamiai nagrinėti Progimnazijos bendruomenės pasiūlymus, teisingai ir 

taktiškai atmesti neteisėtus prašymus; 

7.3. tausoti ir atsakingai naudoti Progimnazijos turtą, materialinius išteklius, taupiai naudoti 

valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas; 

7.4. konfliktinėse situacijose elgtis tolerantiškai, korektiškai, nešališkai ir savikritiškai. 

Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti konstruktyvaus sprendimo; 

7.5. objektyviai vertinti kitų darbus ir pastangas, atskleidžiant nepanaudotas galimybes, 

kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems; 

7.6. garbingai atstovauti mokyklą vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos 

vardą mieste, respublikoje ir užsienyje; 

7.7. suteiktas galias naudoti Progimnazijos bendruomenės interesams ginti. 

8. Mokytojų, pagalbos vaikui specialistų etikos nuostatos: 

8.1. kurti savitarpio pagarba grįstą, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią aplinką; 

8.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą 

tėvams, savo kultūriniam identitetui, laiduoti mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir 
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aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį; 

8.3. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie 

mokymosi pažangą; 

8.4. bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti mokymo tikslai; 

8.5. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų; 

8.6. išjungti telefono ir kitų mobilių įrenginių garsą pamokų metu; 

8.7. ugdyti mokinius remiantis jų gebėjimais ir polinkiais, stiprinti jų mokymosi motyvaciją, 

suteikti pagalbą mokiniams. 

9. Darbuotojų etikos nuostatos: 

9.1. elgtis taktiškai ir pagarbiai su kolegomis, administracija, mokytojais, pagalbos vaikui 

specialistais, mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais); 

9.2. atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, 

objektyviai ir savikritiškai.  

10. Mokinių etikos nuostatos: 

10.1. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

10.2. laikytis progimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; 

10.3. saugoti Progimnazijos turtą; 

10.4. gerbti bendruomenės narius ir pagarbiai bendrauti; 

10.5. turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą. Jį pateikti paprašius 

progimnazijos budintiesiems, mokytojams, progimnazijos vadovams; 

10. 6. Mokiniui draudžiama: 

10.6.1. pamokų ir pertraukų metu be budinčio vadovo leidimo ir tėvų prašymo išeiti iš 

progimnazijos teritorijos; 

10.6.2. pamokų metu dėvėti sportinę aprangą. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, 

lietpalčiai kabinami rūbinėje arba mokinio spintelėje. Progimnazijos patalpose negalima būti su 

kepure, gobtuvu. 

10.6.3. įsinešti į progimnaziją ginklus, peilius, dujų balionėlius, toksines, sprogstamąsias 

medžiagas, narkotikus ar kitas kenksmingas ir sveikatai pavojingas medžiagas; 

10.6.4. progimnazijoje ir progimnazijos teritorijoje naudoti psichotropines medžiagas, 

energetinius gėrimus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus; 

10.6.5. įsinešti į progimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, 

kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

10.6.6. Progimnazijoje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti);  

10.6.7. pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojams vesti pamokas; 

10.6.8. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto;  

10.6.9. imti kito asmens daiktus be jų leidimo; 

10.6.10. būti tualetuose ir kitą specialią paskirtį turinčiose patalpose be tikslo; 

10.6.11. naudotis kitų mokinių darbais arba jų rezultatais, jų neklastoti; 

10.6.12. pamokų metu naudotis mobiliais telefonais ir kitais mobiliaisiais įrenginiais: 

10.6.12.1. prasidėjus pamokoms, telefono ir kitų mobilių įrenginių garsas turi būti išjungtas; 

10.6.12.2. iki visų pamokų pabaigos telefono ir kitų mobiliųjų įrenginių vieta – kuprinėje 

arba kitoje mokytojo nurodytoje vietoje; 

10.6.12.3. mobilusis telefonas ir kiti mobilieji įrenginiai pamokoje gali būti naudojami kaip 

mokymo priemonė tik mokytojui leidus; 

10.6.12.4. telefonu ir kitais mobiliais įrenginiais pasinaudoti galima, pasibaigus pamokoms; 

10.6.12.5. mobiliuoju telefonu ar mobiliaisiais įrenginiais mokykloje ir jos teritorijoje 

mokiniams draudžiama filmuoti ir fotografuoti, daryti garso įrašus, talpinti juos internetinėje 

erdvėje; 

10.6.12.6. Progimnazija už telefono ar kitų mobiliųjų įrenginių saugumą neatsako; 

10.7. mokiniui, pažeidus šias taisykles, mokytojas ar kitas mokyklos pedagoginis 

darbuotojas praneša mokinio tėvams. 

10.8. už viešosios tvarkos pažeidimą, muštynes, rūkymą, psichotropinių medžiagų 
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vartojimą, šiukšlinimą, sprogstamųjų medžiagų turėjimą ar elektroninės erdvės pažeidimą 

moksleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

11. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) etikos nuostatos: 

11.1. aktyviai palaikyti Progimnazijos siekius, garbingai atsiliepti, etiškai bei mandagiai 

elgtis Progimnazijoje, joje vykstančiuose renginiuose; 

11.2. ugdyti pagarbą Progimnazijos bendruomenės nariams;  

11.3. būti nešališkiems ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo vertinant Progimnazijos 

veiklą, mokytojų kompetencijas, administracijos darbą; 

11.4. nepakenkti Progimnazijos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdant bet kokią 

veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie Progimnazijos keliamų tikslų įgyvendinimo; 

11.5. būti tolerantiškiems nuomonėms ir įsitikinimams, pagarbiai elgtis su Progimnazijos 

bendruomenės nariais ir kitais asmenimis; 

11.6. skatinti palankią ir savitarpio pasitikėjimą skatinančią atmosferą klasės tėvų (globėjų, 

rūpintojų) kolektyve; 

 

11.7. bendradarbiauti su mokytojais, pagalbos vaikui specialistais ir Progimnazijos 

administracija sprendžiant kilusius sunkumus; 

11.8. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Progimnazijos vidaus tvarką 

nustatančių dokumentų reikalavimų. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Svarstant atsakomybę už Etikos kodekso nesilaikymą išnagrinėjama ir įvertinama 

Progimnazijos savivaldos institucijų ir įstaigos vadovo sudarytos komisijos nuomonė, 

Bendruomenės nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Etikos kodeksas galioja nuo jo patvirtinimo direktoriaus įsakymu datos ir taikomas visai 

Progimnazijos bendruomenei. 

14. Administracijos darbuotojai, mokytojai, pagalbos vaikui specialistai kiti darbuotojai 

pasirašytinai supažindinami su Etikos kodeksu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją 

savaitę. 

15. Mokinius su Etikos kodeksu supažindina klasės vadovas pasirašytinai kiekvienų mokslo 

metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su Etikos kodeksu supažindinami elektroniniu paštu ar žinute 

per elektroninį dienyną pateikus nuorodą į mokyklos internetinę svetainę. Tvarka primenama tėvų 

susirinkimų metu. 

17. Etikos kodeksas skelbiamas Progimnazijos internetinėje svetainėje. 

18. Etikos kodeksas gali būti koreguojamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu.   

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


