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BENDRUOMENES ETiKO S TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendruomenes etikos taisykles (toliau - Taisykles) tai dokumentas, atspindintis mokyklos-

vaikq darZelio ,.Eglute" (toliau - DarZelis) bendruomenes nariq asmenines moral6s nuostatas,

profesines vertybes.

2. Taisykliq tikslas - atsakingai vykdyti DarZelio veikl4, daryti itak4 DarZelio darbuotojq,

ugdytiniq, kitq DarZelio bendruomenes nariq elgesiui, kad geretq jq tarpusavio, taip pat DarZelio ir
visuomenes santykiai.

3.Taisykliq tikslas * itvirtinti pagrindinius ugdomosios veiklos vertybinius principus: tiesos

siekirn4 ir ugdymosi laisvg bei atsaking4 naudojim4si ja bei kurti demokratiSk4, pasitikejirnq bei

kfrrybi5kum4 skatinandi4 atmosfer4 [staigoje, sutelkti DarZelio bendruomeng pripaZinti, palaikyti ir
puoseleti svarbiausias ugdomosios srities vertybes: teisingum4, s4Ziningurnq, pagarbq Zmogui,

tolerancij4, profesing, moksling bei pilieting atsakomybg.

4.Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos

Respublikos istatymai arba kiti teises aktai.

5. Kartu su teises aktais ir kitais DarZelio vidiniais dokumentais Taisykles sukuria vieningE ir
aiSki4 darbo teisiniq santykiq reglamentavimo ir kontroles sistem4 i bei struktflr4.

II. BENDRTJOMENES ETIKA IR RETKALAVIMAI DARBUOTOJU ELGESIUI

6. Svarbiausios vertybes, skatinamos {staigoj e :

6.1. Pagarba kitam Zmogui - kiekvieno asmens vertes pripaZinimas, palankurno rei5kimas

kitarn Zmogui. Sia vertybe besivadovaujantis Zmogus neZemina kito imogaus iZeisdarnas, neapkalba,

leidZia jam i5sakyi savo nuomonE, nepabreLia jo tr[kumq, nenaudoja fizinio smurto.

6.2. Bendravimas * gebejimas mandagiai ir palankiai bendrauti, bendradarbiauti, neZeminant

kito Zmogaus sprgsti konfliktines situacijas. Sia vertybe besivadovaujantis Zmogus moka bendrauti,

iSklausyti ir suprasti kit4 Zmogq, neiZeisdamas ir neZemindamas.

6.3. Teisingumas - bendruomenes gyvenimo taisykliq Zinojimas, pripaZinimas ir laikymasis. Sia

vertybe besivadovaujantis Zmogus laikosi bendruomenes taisykliq, susitarimq, neapgaudineja,

iSdrista pripaZinti klaidas.
6.4. Sveikata - r[pinimasis savo kfrnu ir jo poreikiq (Svaros, teisingos mitybos, judejimo)

tenkinimas. Sia vertybe besivadovaujantis imogus buna Svarus, maitinasi sveikai, nevartoja kvai5alq

(nikotino, alkoholio, narkotiktl), nerizikuoja savo ir kito sveikata bei gyvybe.

6.5. Tvarkingumas - iprotis rfrpintis savo i5vaizda, supandiais daiktais, darbo ir gyvenamosios

vietos tvarkingumu ir Svara. Sia vertybe besivadovaujantis Zmogus yra Svarus, tvarkingai rengiasi.

Darbo priemones tvarkingos, naudojamos pagal paskirti, tvarkinga darbo vieta.

6.6. Atsakomybe * tai gebejimas atsakyti ui. savo poelgius, jausmq rei5kimo budus,

lpareigojimus ir isipareigojirnus. Sia vertrybe tresivadovaujantis Zrnogus vykdo lpareigojirnus, tgsi

isipareigojimus (laikosi duoto Lodlio), pripaZista, kad netinkamai pasielge, i5rei5ke savo jausmus.

6.T.Darb5turnas - gebejimas susikaupti darbui ir atlikti ji iki galo. Sia vertybe besivadovaujantis

Zmogus pagal savo galirnybes kuo geriau atlieka darb4.



6.8. Savigarba - savo gerqjq ir silpnqjq savybiq pripaZinimas, gebejimas ugdyti ger4sias

savybes, pripaZistant Zmogaus vertg. Sia vertybe besivadovautantis Zrnogus neZemina savgs ir kitq,
pripaZista savo ir kito Zmogaus vertg, neapgaudineja, nemeluoja, nepataikauja stipresniam, nebando

pasinaudoti kitu Zrnogumi.

6.9. Gebejimas susikaupti - tai gebejimas savo dOmesi, prot4, kun4, mintis nukreipti i atliekam4

darb4. Sia vertybe besivadovaujantis Zmogus dirba nurnatytE w jam nurodyt4 darbq, ai5kiai kalba

duotu klausimu, nesibla5ko pats, nebla5ko kitq savo elgesiu.

6.10. S4Ziningumas * gebejimas apsisprgsti ir laikytis Zmogi5kqjq gyvenimo vertybiq. Sia

vertybe besivadovaujantis Zrnogus nemeluoja sau ir kitiems, prisiima atsakomybg uZ visus savo

poelgius, vengia interesq konflikto, kuris suprantamas kaip situacija, kai asmuo eidamas savo
pareigas privalo atlikti tam tikr4 veiksm4, tadiau tas veiksmas (veikla) yra susijgs ne tik su jo
pareigornis, bet ir su jo privadiu interesu.

7. Darbuotojai savo elgesiu ir i3vaizda reprezentuoja DarZeli istaigoje ir uZ jos ribq.
8. DarZelyje turi buti vengiama triukSmo, palaikoma dalykine darbo atmosfera, darbuotojai turi

elgtis pagarbiai vieni su kitais, ugdytiniais ir jrl tevais (globejais) , DarLelio bendruomenes nariais ir
kitais asmenimis.

9.DarZelio darbuotojai privalo btti mandagfis bendruomends nariq, DarZelio svediq, tiekejq
atLvllgiu.

10. DarZelio darbuotojq tarpusavio santykiai privalo bfrti grindZiami kolegialuno, solidarumo,
savitarpio paramos ir pagalbos principais bei orientuoti i ugdyrno kokybes bei kulturinio
rn ikrokl irnato uZtikri nim4.

l l.SiurkSdiais 5iq principq pa1eidimais laikorni 5ie atvejai:
11.1. bet koki asrneni diskriminuojantis veiksmas ar pasisakymas del amZiaus, negalios,

iSvaizdos, religijos, kilmes ar isitikinimq;
I 1.2. necenziiriniq, iteidlian(;iq, Zmogaus orum? Zeminandiq LodLiq ir i5sirei5kimq vartojimas;
11.3. bet kokios asmenines informacijos, susijusios su vaiku (i5skyrus ugdymo tikslais)

vi eSinimas nedalyvauj ant tevams.

lL4. bet kokios asmenin0s informacijos, susijusios su bendradarbiu vie5inimas jam
nedalyvaujant.

I 1.5. darbuotojo nepagarbus atsiliepimas vaiko ar kito asmens akivaizdoje apie nedalyvaujandio

asmens profesinius gebejimus, atliekamo darbo pobfrdi ar aktualum4, teorines Linias, asmenines

savybes;

11.6. konfidencialios informacijos (pav.: darbo uZrnokesdio, karjeros ketinimq, asmeniniq bei
Seirnyniniq reikalq) vie3inimas ar vieSas aptarinejimas nedalyvaujant padiarn asmeniui;

11.7. informacijos, skirtos visiems darbuotojams nuslepimas, smulkmeni5kq konfliktq ir intrigrl
eskalavimas bei palaikymas, nes4Ziningq b[dq taikymas siekiant profesines konkurencijos;

11.8. Svietimo sistemos darbuotojo vardo Zeminimas girtavimu, narkomanija, smurtavimu,
sistemingu vidaus tvarkos taisykliq paZeidinej imu.

12. DarLelio darburotai privalo paisyti bendrq istaigos interesq ir pagal galirnybes prisideti prie

istaigoje keliamq tikslq igyvendinimo, dalyvauti direktoriaus isakymu patuirtintq darbo grupiq,

konrisijq veikloje.

III. DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

13. Darbuotojq atsakomybg nustato pareigine instrukcija, Darilelio direktoriaus isakymu
patvirtintos DarZelio darbo tvarkos taisykles, Sios Taisykles, kiti LR teises ir lokal[s istaigos teises

aktai.
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14. Darbuotojui, paZeidusiarn Sias Taisykles, LR teises aktq bei DarZelio veikl4
reglamentuojandiq dokumentq nustatyta tvarka taikoma drausmine atsakomybe.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos ir yra skelbiamos {staigos interneto svetaineje

16. Darbuotojas isipareigoja laikytis Taisykliq nuo pasira5ymo per DVS ,,Kontora".
17 . UL. Taisykliq igyvendinimo kontrolg atsako DarZel io direktorius.


