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ANTIKORUPCINIO ELGESIO (ETIKOS IR ELGESIO) KODEKSAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

ir elgesio)

tai dokumentas, apib'reZiantis
pagrindines profesines etikos normls, reguliugjandias pedagogq ir jq ugdytiniq bei kitq fstaigos
6.ttd*o*"nes nariq santykius, saugandias jq Zmogi5kqq vertg bei orum4, atspindintis asmenines
morales reikalavimus, profesines vertybes bei teisinius draudimus darbuotojq sprendimams bei
veiklai.
2. Antikorupcinio elgesio (etikos ir elgesio) kodeksas skiriamas tam, kad padetq
{staigos darbuotojams suprasti eti5ko elgesio problemas, kurios gali kilti darbineje veikloje,
tarpusavio santykiuose, ir padetq jas sprqsti.
3. Antikorupcinio elgesio (etikos ir elgesio) kodeksas papildo pedagogq ir darbuotojq
teisiq, pareigq, atsakomybes nuosiatas, kurios yra reglamentuotos LR Svietimo lstatyme, {staigos
istatuose, darbo tvarkos taisyklese ir kituose norminiuose aktuose.
1. Antikorupcinio elgesio (etikos

kodeksas

-

II

SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

Etika - tai asmens elges! ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas.
Morald - tai Zmoniq elgesi reguliuojandios normos ir principai.
Etika dora, pareigingumu, atsakingumu, k[rybingumu, s4Ziningumu, teisingumu,
ZmoniSkumu, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekai5tingas etines
elgsenos laikymasis vie5ame gyvenime.

Etikos noi:mq paieidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenej e, tarpusavio
bendravime, sukeliantis priestaringus bendradarbiq vertinimus, pasirei5kiandius priimtq PEK
dorovines elgsenos nonnrl nepaisymu, ignoravimrr ar paZeidimu, kuris blogina bendruomenes
mikroklimat4, trikdo darbing nuotaik4 ir darbo ritm4.
Etikos problema - netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, paLeidLiant etiko s
noffnas.

Eti$kas sprendimas

-

tai geras, teisingas, visuomenes daugumos puoselejamoms vertybems

neprie5tarauj antis sprendimas.

arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas, galintis
tureti itakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas.
Interesg konfliktas situacrja, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas lykdo pavedimus ir
dalyvauja sprendimqpriemirne.bei priima sprendimus susijusius su jo privadiais interesais.
'
Vielieji visuomen6s (vatstybds) interesai- visuomenes (valstybes) suinteresuotumas.
Visuomene tikisi, kad darbuotojas i darbqZiflres kaip i pa5aukim4.
Kompetencija - funkcinis gebejimas adekvadiai atlikti tam tikr4 veikl4, tureti jai pakankamai

Privatus darbuotojo interesas

- turtinis

-

Zim4, igfidZiq, energij os.

Vertyb€ - idejos ir isitikinimai formuojantyS, skatinantys Zmogaus biivi ar elgsen4.
Tolerancija - pakantus gerbimas kitos nuomones, poZi[riq, isitikinimq, tikejimo.

III

SKYRIUS

TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Paskirtis

-

nubreZti tolerancijos ribas tarpusavio santykiuose, i5rySkinti etikos

poZi0riu vengtin4 elgesi.
5. Esamiems ir naujai priimamiems pedagogams padeti geriau suprasti, palaikyi ir
puoseleti svarbiausias vertybes: teisingum4, sqZiningumq, pagarbq Zmogui, tolerancij4, profesing,
moksling bei pilieting atsakomybg.
6. Padeti [staigos darbuotojams vertinti sprgsti konkredius etinio' pobiidZio
klausimus.
7. Formuoti suvokim?, jog etika bUtina bet kurioje veikloje, svarbi didinant
visuomends pasitikej im4 [staigos veikla.
8. Vienas svarbiausirl tikslq - neeti5ko elgesio prevencija.

ir

ji

IV SI(YRIUS
PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

9. Darbuotojai isipareigoja aktyviai palaikyti {staigos siekius, eti5kai elgtis tiek

istaigoje, tiek uZ jos ribq, tinkamai reprezentuoti jos vard4 Lietuvoje ir uZsienyje.
10. Objektyviai, remiantis"kompetencija, vertinti kitq darbus ir pastangas, atskleidZiant
nepanaudotas galimybes, kolegi5kai patariant ir padedant vieni kitiems.
I 1. Laiku, atidLiai ir profesionaliai atlikti pareigybes apra5ymuose numatytas funkcijas.
12. Puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomends nariu bei
savivaldos institucijomis (fstaigos taryba, Mokiniq tau"yba, profesinio mokymo istaigos taryba),
nuolat rupintis savo kalbos ir bendravimo kultura.
13. Siekti auk5tesnes kompetoncijos pedagoginiame darbe, dometis savo srities
mokslo naujovemis.
14. Vadovautis skirtingq lydiq lygybes principu, biiti tolerantiSkiems kitai nuomonei,
kitq tautybiq, rasiq, religiniq bei politiniq isitikinimq atstovams.
15. Suprasti, jog akademing etik4 paieidLia:
15.1. mokiniq arba kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje, visuomenineje,
kulturineje ar sportineje veikloje;
15.2. nesfiininga profesine konkurencija tarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose
sandoriuose, visiems mokytojams skirtos informacijos slepimas, eskaluojami smulkmeni5ki
konfliktai bei intrisos:
15.3. nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujandio kolegos gebejimus, asmenines
savybes;
15.4. kai pavieSinama ar vie5ai aptarinejama konfidenciali informacija apie kolegas
(darbo uZmokestis, karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan.);
15.5. nepagarbus, familiarus (per daug laisvas) elgesys su mokiniu, mokinio
asmeniniq savybiq, Seimos aptarimas ar pavie5inimas asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su jq
ugdymu, problemos sprendimu;
15.6. Sokiruojanti, bla5kanti mokiniq demesi, netvarkingb, laisvalaikio, sportine (iSskyrus kuno
kulttiros mokyojus) apranga, vilkima per pamokas;
15.7. kvai5alq vartojimas istaigoje ir jos teritonjoje.
16. Suteikiant pedagogini vard4, apdoi'anojim4, kolegos veiklos pripaZinim4 turi btiti
remiamasi tik dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis pretendento savybemis, o ne
asmeniniu ar politiniu santykiu.
17. Santykiuose laikytis skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartq, kuriais
siekiama uZtikrinti s4ziningum4, atsakingum4,' korupcij os netoleravim4.

su

'

18. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis toleranti5kai,
atvirai, objektyviai ir savikriti5kai. I5klausyti visq pusiq argumentus ir ie5koti objektyviausio
sprendimo.
19. Suprasti, jog akademinei laisvei prie5tarauja:
19.1. nepakantumas kitokiai mokiniq ar kolegq nuomonei bei argumentuotai kritikai;
19.2. teises atsakyti i kitik4 ar kaltinirhus ignoravimas;
19.3. pedagogq ir mokiniq tevq iSsakomos nuomones apie priimamus reik5mingus
bendruomenei sprendimus s?moningas ribojimas arba ignoravimas.
20. Tausoti ir atsakingai naudoti lstaigos turtq, medLiaginius i5teklius, taupiai naudoti
prisiimtus
valstybes, remejq, investuotojq le5as vykdant istaigos tikslus, uZdavinius
paleidlia:
imus.
Si4
nuostat4
isipareigoj
20.1.istaigos materialiniq bei finansiniq i3tekliq naudojimas politinei veiklai,
privadiam verslui ar asmeniniq poreikiq tenkinimui;
20 .2. piktnaudliavimas istaigo s i5tekliais vykdant proj ektus ;
20.3. istaigos nuosavybes niokojimas - del piktavali5kumo arba del aplaidumo21. Skatinti kolegi5k4 leitim4si kflrybinemis idejomis, gerqa darbo patirtirRi, pletoti
tarpinstitucinius, tarptautinius rySius I
22. Kiekvienas darbuotojas turi be baimes, tadiau korekti5kai ir geranori5kai kelti i
vie5um4 esamas negeroves, jis turi b[ti teisingai suprastas, tik kaip siekiantis pagerinti
bendruomenej e profesines etikos klimat4.
23. Kiekvienas mokyklos narys turi prisiimti dali atsakomybes uZ sklandq lstaigos
darb4, savo veikloje turi vadovautis bendruomenes vieSaisiais interesais, vengti vie5qjq ir privadiq
interesq
i
24. Gerbti ir aktyviai prisideti, puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes
tradicijas.

ir

konflikto.
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25. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykineje srityje, darbuotojai turi biiti
kompetentingi, kulturingi, humani5ki, teisingi, reiklls sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius
savo asmeniniu3 bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikar5diavimas ir pan.
26. Darbuotojas privalo ne5iurk5diai, neiZeidLiandiai, bet reikliai reik5ti kategori5k4
nepakantum4 mokiniq nes4Ziningumui, elgesio normq paZeidimo faktams kaip antai plagijavimas,
nusira5inejimas,. falsifikavimas, paiymiq rezultatt4 klastojimas. Mokinio Ziniq bei lgudZiq
vertinimas turi bflti teisingas, s4Ziningas, suderintas su destomo kurso tikslais, priklausantis nuo
Ziniq kokybes.
27. Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq, neakademinio pobldZio paslaugq, tiesiogiai
nesusijusiq su mokymo kursu, reikalavimas arba priemimas i5 mokiniq tevq, vertinamas kaip
neetiSkas poelgis.
28. Primygtinai nereikalauti asmeninio pobiidZio informacijos i5 mokiniq grupiq
juo
labiau sieti tokio pob[dZio informacijos pateikim4 su Ziniq ivertinimu.
diskusijq,
29. Atsiskaitymas uZ kursq nesietinas su mokiniq ar jq tevQ dalyvavimu (nedalyvavimu) mokytojui
priimtinoj e (nepriimtinoj e) politinej e ar visuomeninej e veikloj e.
30. Pasitikejimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas
(atskleidimas) tretiesiems asmenims, jq aptarinejimas su kitais darbuotojais nesant specialaus
pagrindo ( teisinio pagrindo, naudos mokiniui arba numatomos Zalos kitiems).
31. Neleistina naudoti privataus pobldZio informacijos apie mokini be jo tevq
sutikimo kaip mokymo ar tyrimo medLiagq.
32. Neleistinas nekorekti5kas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas
menkinimas del asmenines antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq su vertinamo mokslinio ir
metodinio darbo profesionalumu nesusij usiq motyvtl.

YI SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Antikorupcinio elgesio (etikos ir elgesio) kodeksas priimtas kaip istaigos
bendruomenes sutarimas del tam tikry vertybiniq$gesio nuostatq, turi palaikyti etini susir[pinim4,
skatinti svarstyti, diskutuoti antikorupcinius (etinius) klausimus ir jq sprendimo bfidus.
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