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VILNII\US LOPSELIO.DARZELIO ..DREVINUKAS"

TIENDRUOMENES ETIKOS KODEKSAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau - Lop5elis-darZelis) bendruomenes Etikos

kodeksas (toliau - Kodeksas) itvirtina Lop5elio-darZelio darbuotojq veiklos vertybinius principus,

dalykinio elgesio nuostatas, kuriq tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teises aktai, darbo

sutartys ir Lop5elio-darZerlio vidaus tvarkos dokumentai. Kodekso laikytis isipareigoja visi

Lop Selio-darZelio darbuotoj ai.

2. Kodekso paskirtis - padeti darbuotojams suprasti ir sprgsti eti5ko elgesio problemas, kurios

gali kilti darbineje veikloje, tarpusavio santykiuose, vie5ame gyvenime.

3, Pagrindines s4vokos:

3.1. Etika - tai asmens elgesi ir veiksmus s4lygojantis vertybiq taikymas;

3.2. M,orale - tai Zmoniq elgesi reguliuojandios normos ir principai;

3.3. Darbuotojq etikar - dora, pareigingumu, atsakingumu, kDrybingumu, s4Ziningumu,

teisingumu, Zmoni5kumu, objektyvumu grindZiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekai5tingas

etines elgsenos laikymasis vieSame gyvenime;

3.4. Etikos normq paZeidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomeneje, tarpusavio

bendravime, sukeliantis priie5taringus bendradarbiq vertinimus, pasirei5kiandius priimtq Kodekse

dorovines elgsenos normq nepaisymu, ignoravimu ar paLeidrmu, kuris blogina bendruomenes

mikoklimat4, trikdo darbing nuotaik4 ir darbo ritm4;

3.5. Interesq konfliktas - situacija, kai darbuotojas, atlikdamas savo pareigas, vykdo

pavedimus ir priima sprenclimus susijusius su jo privadiais interesais.
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II SKYRIUS

PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

4. Visi darbuotojai isipareigoja:

4.1. aktyviaipalaikyti l,opSelio-darZelio siekius, garbingai atstovauti Lop5elio-darZelio vidaus

ir i5ores gyvenime, tinkamai reprezentuoti jo vard4 Lietuvoje ir uZsienyje;

4.2. tausoti ir atsakinga.i naudoti Lop5elio-darZelio i5teklius, turt4, nenaudoti jq asmeniniams

poreikiams;

4.3. laiku ir profesional:iai atlikti pareigybiq apraSymuose nurodytas funkcijas;

4.4. siekti auk5tesnes kompetencijos pedagoginiame darbe, dometis savo srities mokslo

naujovemis;

4.5. puoseleti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenes nariu, Lop5elio-

darZelio savivaldo s instituoij omi s ir kitais piliediais ;

4.6. siekti, kad Lop5elyj e-darilelyje vyrautq savitarpio pasitikejimo, sutelkto komandinio darbo

atmosfera;

4.7. nediskriminuoti bendruomenes nariq ir kitq piliediq amZiaus, lyties ar lytines orientacijos,

negales, rasds ar etnines priklausomybes, religijos ar isitikinimq, politiniq paZiiirq aspektu;

4.8. netoleruoti atvejq, kurie gali bDti susijg su korupcija, nes4Ziningumu, sukdiavimu ar

meginimu daryti neteiset4 poveiki LopSelio-darZelio bendruomends nariui;

4.9. dalytis gerqa darbo patirtimi su kolegomis;

4.10. atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinems situacijoms, elgtis toleranti5kai,

objektyviai ir savikitiSkai, i5klausyti visq pusir4 argumentus ir ieSkoti objektyviausio sprendimo;

4.lL tttvirai destyti sa'vo poZiuri i veiklos organizavim4 ir administravim4, reik5ti kritines

mintis, palaikyti atvirq klausimq svarstym4;

4.12. prisiimti atsakomybq uL, sklandq Lop5elio-darZelio darb1, veikloje vadovautis

bendruomenes vie5aisiais iinteresais, vengti vie5q ir privadiq interesq konflikto, gerbti ir aktyviai

prisideti puoselejant esamas ir kuriant naujas bendruomenes tradicijas.

5 . L op Sel i o - darZel io darbuotoj q etrkq p aLeidLia:

5.1. nes4Zininga profesine konkurencija tarp kolegq, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose,

visiems darbuotojams skirlos informacijos slepimas, eskaluojami smulkmeni5ki konfliktai,

intrigos;



5.2. ne:pagarbus darbuc,tojo atsiliepimas apie pokalbyje nedalyvaujandio kolegos gebejimus,

asmeniners savybes;

5,3. konfidencialios informacijos apie kolegas ar pavaldinius (darbo uZmokestis, karjeros

ketinimai,, asmeniniai reikalai ir pan.) vie5inimas ir aptarinejimas;

5,4. neigiamos informaoijos apie Lop5eli-darZeli skleidimas uZ jo ribq;

5,5. Lop5elio-darZelio darbuotojo vardo Zeminimas sistemingai paieidLiant drausmg ar

demonstmojant netinkamus, Zalingus iprodius;

5.6. ugdytiniq tevq i5sakomos nuomonds apie priimamus reikSmingus bendruomenei

sprendimus sqmoningas ribojimas arba ignoravimas;

5.7. ugdytiniq, jq tevq, kolegq diskriminavimas del dalyvavimo politineje, visuomenineje,

kultlrineje ar kitoje veiklo.je;

6. Suteikiant pedagogui kvalifikacing kategorij4, i5skiriant kolegos veikl4, nuopelnus, ji
apdovano.jant turi buti remiamasi tik dalyki5ku pateikto darbo vertinimu bei profesinemis

pretendento savybemis, o ne asmeniniu ar politiniu santykiu.

III SKYRIUS

UGDOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR DARBO ETIKA

7. Bendraudami ir benclradarbiaudami dalykineje srityje darbuotojai turi bDti kompetentingi,

kulturingi, humaniSki, teisingi, reiklus sau ir kitiems, kontroliuojantys ir slopinantys tokius savo

asmeninius bruoZus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikar5diavimas ir pan,

8. Ugdltinio paZangos ir pasiekimq vertinimas turi buti teisingas, s4Ziningas, suderintas su

ugdymo programos tikslais;, priklausantis nuo Ziniq kokybes.

9, Tiesioginiq ar netiesioginiq dovanq, neakademinio pobfldZio paslaugq, tiesiogiai nesusijusiq

su ugdymu (-si), reikalavimas arba priemimas i6 ugdytiniq tevq vertinamas kaip neeti5kas poelgis.

10. Pedagogai negali reikalauti asmeninio pobridZio informacijos i5 ugdyinio.

11. Pasitikejimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos pateikimas (atskleidimas)

tretiesiems asmenims, aptarinejimas su kitais darbuotojais nesant specialaus pagrindo (teisinio

pagrindo, naudos vaikui arba numatomos Zalos kitiems).



12. Negalima naudoti privataus pobUdZio informacijos apie ugdytini, kaip ugdymo ar tyrimo

medLiag4, be jo tevq sutikiimo.

13. Neleistinas nekorroktiSkas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir s4moningas

menkinimas del asmenines antipatijos, konkurencijos, politiniq ar kitokiq, su vertinimu ir

profesionalumu nesusij usiq motyvq.

IV SKYRIUS

ETIKOS KODEKSO PRIEMIMAS IR IGYVENDINIMAS

14. Kodeksas isigaliojar po vie5o jo projekto svarstymo ir darbuotojq isipareigojimo laikytis

jame nurrLatytq normq.

15. Parengtas Kodeksasr skelbiamas Lop5elio-darZelio internetineje svetaineje.

16. Kodekso vykdymo prieZiDr4, vadovaudamasi jo nuostatomis, atlieka sudaryta etikos

komisija, susidedanti i5 3 l-op5elio-darZelio darbuotojq, i5rinktq slaptu balsavimu.

17. Etikos komisijos posedZiai Saukiami gavus parei5kim4 arba siekiant inicijuoti Etikos

kodekso papildymus ar pataisas.

18. PrieZastis pradeti nargrinejim4 del Etikos kodekso normq paZeidimo yra:

18.1. asmens (parei5kejo) ra5ytinis parei5kimas su pateiktais faktais (anoniminiai parei5kimai

nesvarstomi);

18.2, 'visuomenes informavimo priemonese pateikta informacija apie Lop5elyje-darZelyje

paZeistas piliediq (asmenq') teises.

19. Kilus tarpasmeniniam konfliktui, abi konflikte dalyvaujandios puses turi teisg kreiptis i

lopSelio-claZelio etikos kornisij 4.

20. Gavus informacijqp apie Kodekso nuostatq paLeidim1, Etikos komisija turi i5samiai

i5analizuoti situacij 4 ir siultyti sprendimus,

21. Etikos komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie

tiriam4 medLiagq, kol atliekamas tyrimas,

22.Etikos komisija per penkias darbo dienas i5analizuoja konflikto prieZastis bei aplinkybes ir

priima sprendim4.



23. Poveikio priemones (pvz., pastaba, ispejimas LodLiu ar ra5tu, ivertinimo pavie5inimas ir

pan,) skiriamos atsiZvelgiant i paZeidimo sunkum4, Kodekso prieLiftq vykdandios etikos

komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobiidZio.

24, Su etikos komisijos sprendimu supaZindinamos abi konflikte dalyvavusios puses, siekiama

susitaikyrno.

25, Etikos kodeksas negali numatyti visq nepagarbos pripaZintoms pedagoginems vertybems

atvejq, todel etikos komisija, sprgsdama konkredius parei5kimuose ivardintus atvejus del

nederamo elgesio, turi f,Ssiai5kinti, ar konketus poelgis suderinamas su Etikos kodekse

pripaZintomis etikos vertybemis, ar jis gali biiti toleruojamas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Kodeks4 ir jo pakeitimus tvirtina LopSelio-darZelio direktorius.

2T.Kiekvienas Lop5elio-darZelio darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Siuo Kodeksu.

28. Kodekso nuostatq paZeidimas laikomas Darbo tvarkos taisykliq paZeidimu.


