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PATVIRTINTA 

Joniškio mokyklos - daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2013-12-27 

įsakymu Nr. V- 215 

 

JONIŠKIO MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO BENDRUOMENĖS 

ETIKOS KODEKSAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio mokyklos - daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) etikos kodeksas (toliau – 

Etikos kodeksas) įtvirtina mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių ir kitų darbuotojų (toliau – 

Mokyklos bendruomenė), vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja 

svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, 

darbo sutartys ir Mokyklos dokumentai. 

2. Etikos kodekso paskirtis – puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, 

pilietinę atsakomybę, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią aplinką 

Mokykloje. 

 

II. BENDROSIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ETIKOS NORMOS 

 

3.Bendruomenės nariai, pripažindami Etikos kodekso nuostatas ir svarbiausias vertybes – 

kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą kitokiai nuomonei, įsipareigoja: 

3.1. gerbti Mokyklos bendruomenės narių teises ir pareigas; 

3.2. elgtis mandagiai, santūriai ir būti tolerantiški kitos tautybės, rasės, lyties, kilmės, 

pilietybės, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų 

žmonėmis, pagarbiai elgtis su Mokyklos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis; 

3.3. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.4. teikti reikiamą informaciją Mokyklos bendruomenei teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.5. nepakenkti Mokyklos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdant bet kokią veiklą 

mokyklos vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje ir pagal 

galimybes prisidėti prie Mokyklos keliamų tikslų įgyvendinimo; 

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

profesinius gebėjimus, būti pažangūs ir kūrybingi; 
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3.7. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą, 

nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų; 

3.8. vykdyti teisėtus administracijos nurodymus; 3.10. neskelbti konfidencialios informacijos, 

kuri jam patikima tvarkyti ar naudotis; 

3.10. objektyviai vertinti Mokyklos bendruomenės narių žinias, veiklą ir elgesį; 

3.11. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles; 

3.12. ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje bendru sutarimu, o neišsprendus konflikto 

pirmiausia kreiptis į Mokyklos administraciją. 

4. Interesų konfliktai. 

4.1. Bendruomenės nariai saugo mokyklos nuosavybę bei valstybės patikėtas materialines 

vertybes ar finansinius išteklius, nenaudoja jų asmeniniais tikslais ir neleidžia to daryti kitiems 

asmenims; 

4.2. netoleruoja atvejų, kurie gali būti susiję su smurtu, priekabiavimu, piktnaudžiavimu, 

sukčiavimu arba mėginimu daryti neteisėtą poveikį Mokyklos bendruomenės nariui; 

4.3.nevartoja psichotropinių ar narkotinių medžiagų, 

4.4. pagarbiai atsiliepia apie kolegų gebėjimus ir asmenines savybes; neviešina 

konfidencialios informacijos. 

5. Dovanos ir parama mokyklai. 

5.1 Mokyklos bendruomenė netoleruoja korupcijos; 

5.2. bendruomenės nariai atsisako priimti paslaugas ar dovanas, kurios gali paveikti 

sprendimus, bei nesiūlo tokių paslaugų ar dovanų kitiems. 

5.3. kyšiu nelaikomos gėlės ar simbolinės dovanos, įteiktos profesinių ir asmeninių švenčių 

proga; 

5.4 mokykla yra paramos gavėja, todėl gali būti teikiama savanoriška parama mokyklai 

lėšomis ar materialinėmis vertybėmis. 

 

III. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS IR MOKINIŲ BENDRAVIMO ETIKA 

 

6. Mokyklos bendruomenės nariai, bendraudami su mokiniais, įsipareigoja: 

6.1. kalba, veiksmais, akademiniu vertinimu nediskriminuoti mokinių dėl amžiaus, lyties, 

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

6.2. nediskriminuoti mokinių dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ir sporto 

veikloje; 

6.3. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų mokiniams, piktavališkai nesišaipyti iš jų, 

vienodai gerbti visus mokinius; 
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6.4. teisingai vertinti mokinius pagal jų žinias; 

6.5 neaptarinėti mokinio akademinių nesėkmių su kitais bendruomenės nariais, išskyrus 

atvejus, kai vertinamos mokinių apeliacijos, išsamiai aptariami ugdymo rezultatai ir kiti 

akademiniai klausimai; 

6.6. principingai reaguoti į mokinių nesąžiningumo atvejus; 

6.7. nereikalauti iš mokinio konfidencialios ir privačios informacijos. 

 

IV. MOKINIŲ BENDROSIOS ETIKOS NORMOS 

 

7. Mokiniai įsipareigoja: 

7.1. gerbti Mokyklos bendruomenės narius ir svečius; 

7.2. išlaikyti akademinę rimtį pamokų metu; 

7.3. atsakyti už savo elgesį ir mokymąsi, vystyti savarankiško darbo įgūdžius; 

7.4. nenusirašinėti nuo kitų mokinių arba nesinaudoti kitokiomis neleistinomis priemonėmis; 

7.5. nepadirbinėti mokytojų parašų, pažymių; 

7.6. nesuteikti pagalbos kitiems sukčiaujantiems asmenims; 

7.7. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Mokyklos mokomąją ir kompiuterinę įrangą, 

bibliotekos ir kitas materialines vertybes; 

7.8. gerbti kitų nuosavybę, saugiai elgtis klasėje, kitose mokyklos aplinkose, išvykose; 

7.9. dėvėti švarią, tvarkingą aprangą išreiškiant pagarbą sau ir kitiems. 

8. Mokinių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo, draugiškumo, sąžiningumo, 

tolerancijos ir solidarumo principais, orientuotais į ugdymo proceso kokybę. Mokinys 

bendraudamas su kitais mokiniais įsipareigoja: 

8.1. gerbti kitų mokinių nuomonę, pastabas reikšti korektiškai; 

8.2. tolerantiškai vertinti kitų mokinių asmenines savybes; 

8.3.neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus mokinius, Mokyklos bendruomenės 

narius. 

 

V. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRA 

 

9. Etikos kodekso priežiūrą atlieka Mokyklos administracija, savo veikloje 

vadovaudamasi Etikos kodekso nuostatomis. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Etikos kodeksas skelbiamas viešai − Mokyklos interneto svetainėje ir stende. 



4 

 

11. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos 

kodeksu. 

_________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokyklos tarybos 2013–12-17  Nr. MT - 8 

 

 


