
 

ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS 

DARBUOTOJŲ ETIKOS IR ELGESIO KODEKSAS 

 

I SKYRIUS 

ETIKOS IR ELGESIO KODEKSO TIKSLAI 

 

1. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos darbuotojų etikos ir elgesio kodeksas 

(toliau – Kodeksas) nustato etikos principus ir juos atitinkančias elgesio normas Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijoje (toliau – Gimnazija). Kodeksas taikomas Gimnazijos darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis. 

2. Kodekso tikslas – etiško ir vengtino elgesio nuostatų įtvirtinimas, kuriomis 

vadovaujasi Gimnazijos darbuotojai, padėdami kurti demokratišką, kūrybingą ir pasitikėjimą 

skatinančią darbo aplinką. 

3. Kodeksas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKLOS IR ETIKOS PRINCIPAI BEI ELGESIO NORMOS 

 

4. Gimnazijos darbuotojai atlikdami savo funkcijas, vadovaujasi atsakomybės, atvirumo, 

kūrybingumo, lankstumo, nesavanaudiškumo, sąžiningumo ir nešališkumo, padorumo, pagarbos 

žmogui, viešumo ir skaidrumo, veiklos ir etikos principais. 

5. Gimnazijos darbuotojai vadovaujasi šiomis elgesio normomis: 

5.1.  kuria atvirą, kūrybingą ir demokratišką bendruomenę; 

5.2. nepriekaištingai ir atsakingai atlieka pareigas, savo darbo laiką naudoja efektyviai, 

bendradarbiauja, yra iniciatyvūs, inovatyvūs, siekia nuolat tobulėti; 

5.3. nepiktnaudžiauja suteiktomis pareigomis, teisėmis ir įgaliojimais, nenaudoja jų 

savanaudiškais tikslais; 

5.4. elgiasi nepriekaištingai, netoleruoja neskaidraus elgesio, dokumentų klastojimo; 

5.5. bendrauja ir elgiasi pagarbiai, nepabrėžia pareigybių skirtumų, yra tolerantiški, 

neįžeidinėja, nešmeižia ir nežemina; 

5.6. naujiems darbuotojams padeda įsitraukti į Gimnazijos bendruomenę; 

5.7. su visais elgiasi teisingai, nepaisydami lyties, rasės, kilmės, tautybės, šeimyninės ar 

socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų; 

5.8. gerbia kolegų ir kitų asmenų privatų gyvenimą; 

5.9. laiku ir sąžiningai deklaruoja privačius interesus (pagal patvirtintą Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. VĮ-29/2021, nurodytoms 

konkrečioms pareigoms); 

5.10. nesinaudoja viešai neskelbiama informacija apie Gimnaziją; 

5.11. komunikuoja ir elgiasi atsakingai, kad veiksmai nebūtų suprasti kaip užuomina ar 

provokavimas duoti kyšį: 

5.11.1. gavus pasiūlymą priimti kyšį už darbo pareigų atlikimą ar neatlikimą, ar interesantui 

padavus kyšį privalo: 

5.11.1.1. nepriimti kyšio, neatsižvelgiant į jo vertę; 

5.11.1.2. neimti kyšio į rankas; 
5.11.1.3. aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokių 

nepagrįstų atlygių ir dovanų; 

5.11.1.4. paaiškinti interesantui, kad jo veiksmai gali būti vertinami kaip nusikalstami ir 

užtraukti baudžiamąją atsakomybę. 

6. Direktorius, skyrių vedėjai papildomai vadovaujasi šiomis elgesio normomis: 



6.1. skatina kurti darbingą ir draugišką aplinką, kultūrą, gerbti žmogaus teises ir puoselėti 

lygias galimybes; 

6.2. darbuotojus skatina vadovautis etiniais aspektais, savo elgesiu parodo pavyzdį; 

6.3. skatina darbuotojų asmeninį tobulėjimą; 

6.4. sudaro darbuotojams geras darbo sąlygas, karjeros galimybes, sudaro galimybę gauti 

priemokas, premijas, tobulinti kvalifikaciją, gauti atostogas; 

6.5. darbo rezultatus ir pasiekimus juose vertina objektyviai, nešališkai; 

6.6. rūpinasi darbo aplinkos teigiama psichologine atmosfera; 

6.7. netoleruoja nepotizmo, kronizmo, pažeminimo, pajuokos, engimo, agresijos, 

psichologinio teroro. 

7. Gimnazijos mokytojai papildomai vadovaujasi šiomis elgesio normomis mokinių ir jų 

tėvų atžvilgiu: 

7.1.  tobulina ugdymo proceso vertybes: teisingumą, sąžiningumą, profesionalumą, 

pagarbą ir savigarbą, jautrumą ir atsakomybę; 

7.2. nuoširdumą derina su principingumu, moko ugdytinius būti nuoširdžiais kitiems ir 

įveikti savo silpnumus; 

7.3. mokinius ugdo mandagiais, geraširdžiais, intelektualiais, žingeidžiais, fiziškai 

pilnaverčiais, gebančiais laisvai ir atsakingai priimti sprendimus, sąmoningais savo šalies piliečiais; 

7.4. išryškina tolerancijos ribas; 

7.5. neviešina konfidencialios informacijos apie mokinį; 

7.6. bendraujant su mokiniais nenaudoja pajuokos, piktos ironijos, gąsdinimų; 

7.7. išsakant pastabas ar įspėjimus, atsižvelgia į ugdytinio amžiaus psichologines savybes; 

7.8. saugant tėvų savigarbą, kitų akivaizdoje nesako nemalonios tiesos apie jų vaiką, 

neišsako neatidaus ir nepamatuoto ugdytinio gebėjimų ir elgesio įvertinimo; 

7.9. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, informuoja juos apie mokyklos gyvenimą, 

tikslus, poreikius ir nuveiktus darbus; 

7.10. skatina pedagoginių žinių skleidimą ir dorovinės kultūros formavimą tarp tėvų. 

8. Gimnazijos mokytojai papildomai vadovaujasi šiomis profesionalumo ir kolegiškumo 

normomis: 

8.1. nuolat siekia susipažinti su mokslo ir meno naujovėmis; 

8.2. rūpinasi kolegiškumo puoselėjimu; 

8.3. pripažįsta kolegų mokomojo dalyko reikšmę ir svarbą; 

8.4. dalinasi su kolegomis savo patirtimi ir pedagoginiais atradimais; 

8.5. nekritikuoja kolegų, neapkalba jų, nemenkina kolegų autoriteto; 

8.6. kolegai teikia geranorišką, konstruktyvią jo veiklos analizę ir vertinimą. 

 

III SKYRIUS 

KODEKSO REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS 

 

9. Etikos ir elgesio kodeksas skelbiamas viešai, gimnazijos interneto svetainėje 

www.sondeckis.lt. Patvirtinto Kodekso nuostatos priimamos kaip įsipareigojimas. 

10. Apie kodekso pažeidimą, neetišką ar nesąžiningą elgesį pranešama Gimnazijos 

direktoriui ar tiesioginiam vadovui. 

11. Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, garantuojamas konfidencialumas (jei to 

prašo darbuotojas). 

12. Gimnazijos darbuotojas laikomas pažeidusiu Kodeksą, jei priimtas sprendimas ar 

atliktas veiksmas prieštarauja Kodekso nuostatoms ar toleravo kitų Gimnazijos darbuotojų neetišką 

elgesį ar jų neteisėtus veiksmus. 

13. Gimnazijos darbuotojui, pažeidusiam Kodeksą, atsakomybė tenka pačiam 

darbuotojui. 

 

IV SKYRIUS 



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Kodeksas tvirtinamas ir keičiamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

15. Dėl Kodekso papildymo ar pakeitimo sprendžia Gimnazijos direktorius kartu su 

mokytojų taryba ar mokytojų bendruomene. 

16. Gimnazijos darbuotojai privalo laikytis Kodekso etikos reikalavimų. 

17. Kodekso reikalavimų pažeidimas užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos 

Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose. 

 

___________________________________ 


