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PEDAGOGU ETIKOS KODEKSAS
(toliau - Kodeksas) nustatomi pagrindiniai pedagoginiq darbuotojq
ir laisvqjqm&Vi":q (toliau-pedagogai) profesines etikos reikalavimai ir isipareigojimai siekti eti5lco
ir profesionalaus eigesio su mokiniais, jq tevais (globejais, rlpintojais) ir kitais Seimos nariais,
kolegomis ir bendruomene.
2"Pedagogai savo veikloje vadovaujasi Siais pagrindiniais elgesio ir veiklos principais:
1. Pedagogq etikos kodekse

.,

2.L pagarbos;
2.2. teisingumo;

2.3. Lmogats teisiq PriPaZinimo;
2.4. atsakomybes;
2.5. s7Linrngumo;
2.6. atidos ir solidarumo.
3. Pagarbos principas. Vadovaudamasis Siuo principu pedagogas pripaZista, kad bendravimas
su mokiniais, jq tevair lgtoUe3uis, rflpintojais), kitais Seimos ir istaigos bendruomenes nariais
grindLiamas asmens or.r-o ir nllygstamos vertes pripaZinimu bei pasitikejimu, taip kuriant saugi4,
atvfuq, savivertg ir klrybi5kum4 skatinandi4 atmosfer4'
4. Teisingumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu pedagogas pripaZista mokirriq
ugdymosi poreikiq ivairovg, atsiZvelgia I kiekvieno mokinio socialines, kultfrines aplinlcos ypatumus
ir yra nesaliskas vertindamas kiekvieno mokinio pasiekimus ir paLang ,ugdymosi poreikius, mokiniq
ar jq grupiq dalyvavim4 bendruomenes gyvenime, sprgsdamas konfliktus.
5. Zmogaus teisiq pripaZinimo principas. Vadovaudamasis Siuo principu pedagogas
nepaLeidLiu -okitrio teisiq ir teisetq interesq, vadovaujasi lygiateisiSkumo ir nediskriminavimo
nuostatomis ir siekia, kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai nedarytq itakos
jo elgesiui profesineje veikloje.
6. Atsakomybes principas. Vadovaudamasis atsakomybes principu pedagogas veikia kaip
profesionalas, nuoiat tobulinagavo profesines kompetencijas, reikalingas siekiant kokybiSkai atlikti
pedagogini darbq-ugdyti remiantis kiekvieno mokinio gebejimais, ugdymosi poreikiais ir polinkiais.
7. S4Ziningumo principas. Vadovaudamasis s4Ziningumo principu pedagogas teikia teising4
informacij4 apie savo patirti, profesing padetf ir kompetencrjQ, savo profesineje veikloje sqLiningat
naudoja i5teklius, vadovaujasi Svietimo istaigos vidaus tvarkos taisyklemis, nepiktnaudZiauja nei savo
padetimi, nei mokinio (mokiniq) pasitikejimu, jq nenaudoja asmenines naudos tikslais.
8" Atidos ir solidarumo principas. Vadovaudamasis atidos ir solidarumo principu, Zmogi5ko
solidarumo nuostatomis pedagogas bendrauja su mokiniais, jq tevais (globejais, rflpintojais), kitais
mokinio Seimos nariais, kolegomis ir bendruomene siekdamas geros mokiniq savijautos, savo
empatija ir veiksmais irodydamas suprant4s mokinio (mokiniq) emocinq blsen4.
9. Laikytis Kodekso reikalavimrl - asmeninis pedagogo, siekiandio tinkarnai ir kokybiSkai
atlikti savo pareigas, didinti profesijos prestil4ir pasitikejim4 Salies Svietimo sistema, isipareigojimas
ir garbes t"ikului, o jq paZeidimas uZtraukia atsakomybg, numatyt4 Lietuvos Respublikos Svietimo
pedagogq veikl4. Svarstant atsakomybq uZ
fstatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose
kodekso reikalavimq paLeidim4 iSnagrinejama ir ivertinama istaigos, kurioje pedagogas dirba,
savivaldos institucijq ir istaigos vadovo sudarytos etikos komisijos nuomone.
10. Kiekviena Svietimo istaiga nusistato savo bendruomenes pedagogq etikos ir elgesio normas
atsiZvelgdama i Kodekso reikalavimus.
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