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KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS PEDAGOGINIŲ 

DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (toliau - mokyklos) pedagoginių 

darbuotojų etikos kodeksas (toliau – PDEK) tai dokumentas, apibrėžiantis Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos mokyklos mokytojų, koncertmeisterių, kitų pedagoginių darbuotojų elgesio 

normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius.   

2. Darbuotojų etikos kodeksas skiriamas tam, kad padėtų mokyklos mokytojams suprasti 

etiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, ir padėtų jas 

spręsti. 

3. Kodeksas papildo pedagoginių darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios 

reglamentuotos LR Švietimo įstatyme, mokyklos nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir 

kituose norminiuose aktuose.  

 

                                                                 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI PEDAGOGŲ ETIKOS IR ELGESIO PRINCIPAI  

IR BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

             4.  Pedagogai savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais elgesio ir veiklos principais: 

             4.1. Pagarbos principas – pedagogas pripažįsta, kad bendravimas su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), kitais šeimos ir įstaigos bendruomenės nariais grindžiamas asmens orumo ir 

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

kūrybiškumą skatinančią atmosferą; 

4.2. Teisingumo principas – pedagogas pripažįsta mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, 

atsižvelgia į kiekvieno mokinio socialinės, kultūrinės aplinkos ypatumus ir yra nešališkas 

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

dalyvavimą bendruomenės gyvenime, spręsdamas konfliktus; 

4.3. Žmogaus teisių pripažinimo principas – pedagogas nepažeidžia mokinio teisių ir 

teisėtų interesų, vadovaujasi lygiateisiškumo ir nediskriminavimo nuostatomis ir siekia, kad 

socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytų įtakos jo elgesiui profesinėje 

veikloje;  

4.4. Atsakomybės principas – pedagogas veikia kaip profesionalas, nuolat tobulina savo 

profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiškai atlikti pedagoginį darbą – ugdyti 

remiantis kiekvieno mokinio gebėjimais, ugdymosi poreikiais ir polinkiais; 

              4.5. Sąžiningumo principas – pedagogas teikia teisingą informaciją apie savo patirtį, 

profesinę padėtį ir kompetenciją, savo profesinėje veikloje sąžiningai naudoja išteklius, vadovaujasi 

švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, nepiktnaudžiauja nei savo padėtimi, nei mokinio 

(mokinių) pasitikėjimu, jų nenaudoja asmeninės naudos tikslais; 



   4.6. Atidos ir solidarumo principas – vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu, 

žmogiško solidarumo nuostatomis pedagogas bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais mokinio šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekdamas geros mokinių 

savijautos, savo empatija ir veiksmais įrodydamas suprantąs mokinio (mokinių) emocinę būseną.  

 

 

 

III SKYRIUS 

PEDAGOGŲ ETIKOS  KODEKSO  NUOSTATŲ PAŽEIDIMŲ  

NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

5. Etikos komisija savo veikloje vadovaujasi PDEN nuostatomis, principais ir reikalavimais; 

6. Kodekso vykdymo priežiūrą atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta  etikos komisija, 

susidedanti iš 3-5 mokyklos pedagogų, išrinktų mokytojų tarybos posėdyje.  

7. Etikos komisijos sudėtį tvirtina Mokyklos direktorius 

8. Etikos komisija savo darbą atlieka vadovaudamasi patvirtintu etikos komisijos darbo 

reglamentu. 

9. Etikos komisijai vadovauja pirmininkas, kurį išsirenka pati komisija pirmojo posėdžio 

metu. 

10. Etikos komisijos posėdžiai kviečiami, kai gaunamas raštiškas pareiškimas arba esant 

būtinybei. 

11.  Prašymai dėl etikos normų pažeidimo turi būti aiškiai motyvuoti ir įteikiami Etikos 

komisijos pirmininkui arba direktoriui raštu. 

12. Etikos komisija turi užtikrinti  konfidencialią informaciją  apie pranešimą pateikusi 

asmenį. 

13. Gavus informacijos apie Kodekso nuostatų pažeidimą,  etikos komisija turi išsamiai 

išanalizuoti situaciją ir siūlyti sprendimus. 

14. Pareiškimą išnagrinėti, priimti sprendimą ir raštu atsakyti pareiškėjui komisija privalo 

per 30 kalendorinių dienų. 

15. Su  etikos  komisijos  sprendimais supažindinami  pedagogai, galimai pažeidę Kodekso  

nuostatas 
             16. Raštu informuoti pažeidusį Kodekso nuostatas asmenį.  
              17. Už pedagogų etikos pažeidimus etikos komisijos siūlymu gali būti taikomos moralinio poveikio 

priemonės. 

            18. Be etikos komisijos sprendimo už etikos normų pažeidimą mokyklos administracija 

negali taikyti drausminių nuobaudų. 

           19. Etikos komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. 

 

 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           20. Mokyklos pedagogų bendruomenė įsipareigoja laikytis PDEN išdėstytų principų ir 

reikalavimų. 

     21. Etikos kodeksas ir jų pakeitimai tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

     22. Etikos kodeksas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 

     23. Kiekvienas mokyklos darbuotojas privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu. 
 


