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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos  bendruomenės etikos kodekse (toliau – Kodekse) skelbiamos 

bendražmogiškos bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kurių 

įsipareigoja laikytis visi bendruomenės nariai – mokytojai, darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai). 

2. Kodekso paskirtis – padėti progimnazijos bendruomenei suprasti etinio elgesio problemas, 

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

3. Kodeksas papildo mokytojų, darbuotojų, mokinių, tėvų (globėjų) teisių, pareigų, 

atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, 

progimnazijos nuostatuose, Vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Progimnazijos bendruomenė, patvirtindama etikos kodeksą, iškėlė šiuos tikslus bei 

uždavinius: 

4.1. nubrėžti tolerancijos ribas progimnazijos narių tarpusavio santykiuose, išryškinti 

mokytojų, darbuotojų, mokinių, tėvų etikos požiūriu netinkamą elgesį; 

4.2. padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, 

sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, pilietinę atsakomybę. 

4.3. formuoti suvokimą, jog etika būtina bet kurioje veikloje, ji svarbi didinant visuomenės 

pasitikėjimą progimnazijos veikla; 

4.4. padėti vertinti ir spręsti konkrečius etinio pobūdžio klausimus; 

4.5. vienas svarbiausių tikslų – apsaugoti progimnazijos bendruomenės narius nuo 

konfliktinių situacijų, smurto, patyčių ir neetiško elgesio. 

5. Progimnazijos bendruomenės nariai įsipareigoja aktyviai palaikyti progimnazijos siekius, 

garbingai jai atstovauti, etiškai elgtis tiek progimnazijoje, tiek už jos ribų, tinkamai reprezentuoti jos 

vardą Lietuvoje ir užsienyje. 

 

III. MOKYTOJŲ ETIKOS NUOSTATOS 

 

6. Mokytojai privalo būti pavyzdžiu kitiems progimnazijos bendruomenės nariams: 

6.1. elgtis pagarbiai su kiekvienu darbuotoju, progimnazijos bendruomenės nariu; 

6.2. į darbą atvykti tvarkinga apranga; 

6.3. objektyviai, remiantis kompetencija, vertinti kitų darbus ir pastangas, atskleidžiant 

nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems; 

6.4. kalbėti ir rašyti taisyklinga valstybine kalba, laikytis dokumentų rengimo reikalavimų, 

etiketo taisyklių;  

6.5. laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas; 

6.6. vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų 

tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams; 

6.7. dalyvauti patyčių prevencijos programos įgyvendinime, vykdyti smurto prevenciją. 

7. Mokytojai turi suprasti, jog pedagogo, darbuotojo etiką pažeidžia: 

7.1. mokinių arba kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, 

kultūrinėje ar sportinėje veikloje; 

7.2. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, 



visiems mokytojams skirtos informacijos slėpimas, smulkmeniškų konfliktų bei intrigų 

eskalavimas; 

7.3. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujančio kolegos pedagoginius gebėjimus, 

asmenines savybes; 

7.4. viešai aptarinėjama ar paviešinama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo 

užmokestis, karjeros ketinimai, kompetencija, asmeniniai reikalai ir asmeninės savybės, elgesys, 

gyvenimo būdas, apranga) tiek su mokiniais, tiek su kitais asmenimis; 

7.5. mokytojo nepagarbus, familiarus (per daug laisvas) elgesys su mokiniu, mokinio 

asmeninių savybių, šeimos aptarimas ar paviešinimas asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su jų 

ugdymu, problemos sprendimu; 

7.6. alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų vartojimas bei rūkymas progimnazijoje ir 

jos teritorijoje.  

8. Mokytojai turi tausoti ir atsakingai naudoti progimnazijos turtą, medžiaginius išteklius, 

taupiai naudoti valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir 

prisiimtus įsipareigojimus. 

9. Mokytojai turi prisiimti dalį atsakomybės už sklandų progimnazijos darbą, savo veikloje 

turi vadovautis bendruomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. 

10. Mokytojai turi kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, 

nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan. 

11. Tiesioginių ar netiesioginių dovanų, neakademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai 

nesusijusių su 

mokymo kursu, reikalavimas arba priėmimas iš mokinių tėvų (globėjų), vertinamas kaip neetiškas 

poelgis. 

 

IV. MOKINIŲ ETIKOS NUOSTATOS 

 

12. Mokiniai privalo tinkamai elgtis: 

12.1. gerbti savo tėvus (globėjus), kitus šeimos narius, mokytojus, darbuotojus, draugus, 

nepažeisti jų teisių, nesityčioti, nesmurtauti; 

12.2. išklausyti ir atlikti visus mokytojo nurodymus; 

12.3. reguliariai lankyti progimnaziją, nepraleidinėti pamokų ir stengtis kuo geriau mokytis 

pagal savo gebėjimus ir poreikius, siekti įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

12.4. laikytis progimnazijos Mokinio elgesio taisyklių ir priimtų elgesio normų pamokų bei 

pertraukų metu ir kitose formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, viešose vietose; 

12.5. gerbti ir tausoti progimnazijos turtą;  

12.6. gerbti ir puoselėti valstybinę, savo gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas, 

toleruoti kitas kalbas ir kultūras;  

12.7. gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę. 

13. Mokiniai turi suprasti, jog etiką pažeidžia: 

13.1. kitų mokinių, mokytojų ar kitų bendruomenės narių orumo žeminimas, smurtas, 

patyčios, nepagarba jiems; 

13.2. nekultūringas ir neatsakingas elgesys pamokų, pertraukų ir išvykų metu; 

13.3. alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų vartojimas bei rūkymas progimnazijoje ir 

jos teritorijoje. 

14. Mokiniai gali aktyviai dalyvauti progimnazijos gyvenime: 

14.1. ugdyti toleranciją ir drąsą pareikšti savo nuomonę; 

14.2. aktyviai dalyvauti progimnazijos savivaldoje svarstant ugdymo proceso organizavimo 

klausimus ir kultūrinėje veikloje. 

15. Mokinių elgesio, skatinimo, nuobaudų tvarką reglamentuoja Mokinio elgesio taisyklės. 

 

 

 

 



V. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ETIKOS NUOSTATOS 

 

16. Tėvai (globėjai) turi teisę: 

16.1. reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis išsilavinimas; 

16.2. gauti informaciją apie vaiko mokymąsi, elgesį, asmenybės raidą ir mokymosi sąlygas; 

16.3. reikalauti, kad progimnazijoje nebūtų pažeidinėjamos vaiko teisės, žeminamas orumas; 

16.4. gilintis į progimnazijos gyvenimo, ugdymo procesų organizavimą ir aktyviai dalyvauti, 

pasirenkant vaiko ugdymo turinį; 

17. Tėvai (globėjai) turi bendrauti ir bendradarbiauti su progimnazija: 

17.1. domėtis vaiko ugdymo bei mokymosi sėkme lankydami tėvų susirinkimus, nuolat 

komunikuodami ir susitikdami su visais ugdytojais; 

17.2. susiklosčius aplinkybėms, kuriose pasikeitė vaiko elgesys, iškilus konfliktams tarp 

mokinių, tėvai (globėjai) ir mokytojai juos sprendžia konfidencialiai, aptardami tarpusavyje ir 

demokratiškai ieško sprendimų galimybių; 

17.3. objektyviai vertinti įvairią informaciją, kurią gavo apie vaiką iš progimnazijos 

vadovybės arba ugdytojų ir neviešinti lokalių konfliktų visuomenės informavimo priemonėse; 

17.4. aptarti ir spręsti kartu su mokytojais vaiko palikimo kartoti kursą, kitus klausimus; 

17.5. pagal galimybes padėti progimnazijai kurti palankias vaiko ugdymui bei mokymuisi 

aplinkas, dalyvauti progimnazijos organizuojamuose renginiuose bei projektuose, puoselėti 

progimnazijos tradicijas ir pagelbėti jas kuriant; 

17.6. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, pagal galimybes prisidėti kuriant progimnazijos 

gerovę; 

17.7. sudaryti kuo palankesnes sąlygas tenkinti vaiko saviraiškos ir saviugdos poreikius, 

dalyvauti neformalaus ugdymo veikloje bei progimnazijos inicijuotuose projektuose; 

17.8. suvokti save kaip mokytojų pagalbininkus, kartu sėkmingai ugdyti dorinius, kultūrinius, 

intelektualinius vaiko įgūdžius; 

17.9. sudaryti sveikas ir saugias vaiko gyvenimo sąlygas, užtikrinti punktualų ir reguliarų 

progimnazijos lankymą; 

17.10. gilintis į vaiko elgesio ir sveikatos pakitimus, iškilus būtinybei, konsultuotis su vaikų 

psichologu bei pedagogais; 

17.11. mokiniui susirgus, tėvai ar globėjai nedelsiant informuoja klasės auklėtoją apie jo 

nedalyvavimą pamokose, išvykoje ar kituose renginiuose; 

17.12. pasikeitus mokinio gyvenimo aplinkybėms, gyvenamajai vietai, įvykus globėjų kaitai, 

tėvai apie tai nedelsdami privalo pranešti progimnazijos vadovams ir klasės auklėtojui; 

17.13. teikti progimnazijai visą reikalingą dokumentaciją apie mokinį ir jo šeimą (tėvai 

(globėjai) turi teisę, teikdami asmeninio pobūdžio informaciją, pageidauti konfidencialumo). 

18. Tėvai (globėjai) privalo būti pavyzdžiu savo vaikams: 

18.1. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį veikti 

savarankiškai ir prisiimti atsakomybę; 

18.2. mokyti ir savo pavyzdžiu skatinti vaiką gerbti mokytoją, progimnazijos vadovus ir 

visus, kas kasdien bendrauja su mokiniu, diegti tarpasmeninio bendravimo ir elgesio normas; 

18.3. ugdyti gražaus, pagarbaus elgesio įpročius, niekuomet, ypatingai girdint vaikui, 

neaptarinėti mokytojų poelgių ar nuostatų ir stengtis, kad vaikas kuo mažiau susidurtų su 

suaugusiųjų veiksmų ir žodžių nedarna; 

18.4. laikytis etikos ir geranoriškumo principų, neskleisti nepatikrintos, oficialiai 

nepatvirtintos informacijos apie progimnazijos Vidaus taisykles bei savivaldos principus; 

18.5. privalo užtikrinti, kad vaikas iki 16 metų mokytųsi formaliojo švietimo sistemos 

mokykloje; 

18.6. asmeniniu pavyzdžiu formuoti kultūringos elgsenos pradmenis (ypač matant vaikams – 

nerūkyti, nevartoti svaigalų, nevartoti necenzūrinių žodžių, nesivesti vaikų į neatitinkančias jų 

poreikių vietas, nežiūrėti smurto, suaugusiems skirtų laidų bei filmų); 



18.7. stengtis sukurti namuose kuo palankesnę vaiko emocinei ir psichologinei raidai 

atmosferą, tokias ugdymosi ir poilsiui aplinkas, kurios tausotų vaiko fizinę ir psichinę sveikatą bei 

saugumą, nesmurtauti, nesityčioti. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Būtina Progimnazijos bendruomenės etikos kodekso sąlyga – viešas Kodekso projekto 

svarstymas, siekiant, kad jis būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas. 

20. Patvirtintas Kodeksas skelbiamas viešai progimnazijos internetiniame puslapyje. 

21. Progimnazijos bendruomenė įsipareigoja gerbti Kodekso nuostatas ir rūpintis jo 

veiksmingumu. 

22. Kodekso vykdymo priežiūrą atlieka progimnazijos tarybos atstovai. 

23. Sankcijos už etikos pažeidimus (moralinio poveikio priemonės, pvz., pastaba, įspėjimas, 

įvertinimo paviešinimas ir pan.) skiriamos atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą. Etikos kodekso 

priežiūrą vykdančios progimnazijos tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Sprendimą 

apie nuobaudas priima progimnazijos direktorius. Nuobaudas už pažeidimus reglamentuoja 

progimnazijos Vidaus tvarkos taisyklės. 

 

________________   


