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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ  

ELGESIO IR ETIKOS NORMOS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos bendruomenės elgesio ir etikos normos – dokumentas, apibrėžiantis, 

mokytojų, tėvų, personalo ir mokinių elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius. 

2. Elgesio ir etikos normų dokumentas papildo mokytojų, tėvų, personalo, mokinių 

teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios reglamentuotos LR švietimo įstatyme, kolektyvinėje 

darbo sutartyje, gimnazijos nuostatuose ir kituose gimnazijos galiojančiuose norminiuose aktuose. 

3. Elgesio ir etikos normų paskirtis – telkti Gimnazijos bendruomenę pripažinti ir 

įtvirtinti svarbiausius darbinės veiklos vertybinius principus: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą 

žmogui ir jo privačiam gyvenimui, socialinę lygybę, toleranciją, profesinę bei pilietinę atsakomybę, 

tiesos siekimą. Kurti Gimnazijoje demokratišką, saugią aplinką, skatinančią pasitikėjimą, 

kūrybingumą, profesinės kompetencijos tobulinimą bei dvasingumą. 

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 

Etika – tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas. 

Moralė – tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai. 

Gimnazijos bendruomenės etika – dora, pareigingumu, atsakingumu, kūrybingumu, 

sąžiningumu, teisingumu, žmoniškumu, objektyvumu grindžiami tarpusavio ir darbo santykiai, 

nepriekaištingas etinės elgsenos laikymasis viešame gyvenime. 

Etikos normų pažeidimas – poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio 

bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius priimtų etikos 

kodekse dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris blogina 

bendruomenės mikroklimatą, trikdo darbinę nuotaiką ir darbo ritmą. 

Etikos problema – netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiant 

etikos normas. 

Etiškas sprendimas – tai geras, teisingas, visuomenės daugumos puoselėjamoms 

vertybėms neprieštaraujantis sprendimas. 

Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas atlikdamas savo pareigas vykdo 

pavedimus ir priima sprendimus susijusius su jo privačiais interesais. 

Privatus darbuotojo interesas – turtinis arba neturtinis darbuotojo suinteresuotumas. 

 

BENDRIEJI BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS NORMŲ REIKALAVIMAI 

 

4. Bendruomenės narys, pripažindamas Elgesio ir etikos normas, įsipareigoja:  

4.1. gerbti bendruomenės narių teises ir pareigas;  

4.2. vienodai tarnauti gimnazijos bendruomenei, nepaisydamas amžiaus, lyties ir lytinės 

orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, politinių 

pažiūrų; 

4.3. visada veikti protingai, teisingai ir atsakingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis 

galiomis; 

4.4. būti nešališkas ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimdamas 

sprendimą;  

4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo 

veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus; 
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4.6. vykdant veiklos pripažinimą, turi būti remiamasi tik dalykišku pateikto darbo 

vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis, o ne asmeniniu ar politiniu santykiu; 

4.7. išklausyti bendruomenės narių išsakomą nuomonę apie priimamus reikšmingus 

bendruomenei sprendimus; 

4.8. asmeninė informacija apie kitus asmenis gali būti teikiama tik tiems asmenims, 

kurie yra susįję su konkrečios problemos sprendimu; 

4.9. neviešinti ir viešai neaptarinėti konfidencialios informacijos (darbo užmokestis, 

karjeros ketinimai, asmeniniai reikalai ir pan); 

4.10. nepakenkti Gimnazijos reputacijai ir bendriesiems interesams vykdydamas bet 

kokią veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie įstaigos keliamų tikslų įgyvendinimo; 

4.11. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu 

daryti neteisėtą poveikį bendruomenės nariui (informacijos apie neteisėtus veiksmus arba aplaidumą 

atskleidimas nelaikomas lojalumo įstaigai principo pažeidimu); 

4.12. bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, darbuotojai turi būti 

kompetetingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti savo 

asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan; 

4.13. neaptarinėti nedalyvaujančio bendruomenės nario gebėjimų, asmeninių savybių; 

4.14. draudžiama dėvėti kūną apnuoginančius rūbus.Taip pat draudžiama netvarkinga, 

nešvari laisvalaikio apranga. Sportinė apranga vilkima tik per kūno kultūros pamokas. Kiekvieną 

dieną, išskyrus penktadienį, mokiniams privaloma dėvėti mokyklinę uniformą; 

4.15. dėvėti atitinkamą aprangą, reprezentuojant gimnazijos vardą įvairiose šventėse, 

konferencijose ir pan. (marškiniai, sijonai, kelnės, bateliai, mokyklinis švarkas, liemenė);  

4.16. gimnazijoje ir jos teritorijoje nevartojami alkoholiniai gėrimai, netoleruojami jokie 

žalingi įpročiai;  

4.17. saugoti Gimnazijos turtą, atsakingai naudoti pagal paskirtį. 

 

ELGESIO IR ETIKOS NORMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Etikos normų priežiūrą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta Bendruomenės narių 

elgesio ir etikos normų priežiūros komisija (toliau tekste – Komisija), vadovaudamasi Etikos 

normomis.  

6. Komisijos tris narius dvejiems metams tvirtina direktorius. Kandidatus tapti 

Komisijos nariais siūlo: 1 – Mokytojų taryba, 1 – nepedagoginių darbuotojų susirinkimas, 1- 

deleguoja direktorius iš administracijos atstovų (pagal kuruojamą sritį) kiekvienam gautam 

pareiškimui tirti. Komisijos nariai gali eiti pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Komisija 

dirba vadovaudamasi Etikos normomis, kurias tvirtina direktorius. Komisija į posėdžius turi teisę 

kviesti su svarstomu klausimu susijusius asmenis.  

7. Komisijos posėdžiai šaukiami gavus prašymą arba siekiant inicijuoti Etikos normų 

papildymus ar pakeitimus.  

8. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Etikos komisijos pirmininkas. Jeigu 

gautas pareiškimas susijęs su Etikos komisijos pirmininku, posėdį šaukia ir jam vadovauja 

Komisijos pirmininko pavaduotojas (Komisijos pirmininku ar pavaduotoju negali būti 

administracijos atstovas).  

9. Pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi į Komisiją, turi būti įvykę ne anksčiau negu prieš 

14 kalendorinių dienų.  

10. Pareiškimai dėl etikos pažeidimų įteikiami Etikos komisijos pirmininkui raštu. 

Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi. 

11. Etikos komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą, priimti sprendimą ir raštu 

(pasirašytu Etikos komisijos pirmininko) atsakyti pareiškėjui ar suinteresuotam asmeniui ne vėliau  
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kaip per 30 dienų nuo pareiškimo gavimo dienos. Etikos komisija pareiškimo išnagrinėjimo terminą 

gali pratęsti motyvuotu sprendimu.  

12. Bendruomenės narys, dėl kurio gautas pareiškimas ar informacija, yra 

informuojamas apie jo turinį ir pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo 

dienos.  

13. Bendruomenės narys turi teisę dalyvauti Etikos komisijos posėdyje, kuriame 

svarstomas su juo susijęs pareiškimas ar informacija.  

14. Etikos komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo (pasirašyti 

konfidencialumo pasižadėjimą) ir neskleisti informacijos apie tiriamą medžiagą, kol atliekamas 

tyrimas. 

15. Etikos komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje 

dalyvaujančių narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Etikos komisijos pirmininko balsas.  

16. Etikos komisija, nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė Etikos normas, 

atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę taikyti tokias priemones: 

16.1. paimti iš Bendruomenės nario raštišką paaiškinimą. 

16.2. raštu įspėti Bendruomenės narį. 

16.3. pasiūlyti direktoriui paskirti vieną iš drausminių nuobaudų: pastabą, papeikimą, 

atleidimą iš darbo. 

16.4. už profesinės etikos pažeidimus gali būti taikomos moralinio poveikio priemonės 

(pvz., žodinė pastaba, įspėjimas ir pan.).  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Etikos normos ir jo pakeitimai tvirtinami direktoriaus. 

18. Kiekvienas Gimnazijos bendruomenės narys privalo savo veikloje vadovautis 

šiomis Etikos normomis.  

19. Etikos normų pažeidimas laikomas Darbo tvarkos aprašo pažeidimu.  

 

______________________________________ 
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