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                      ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         1. Pedagogų etikos kodekso (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius Lietuvos Respublikos 

pedagogų (toliau – pedagogai) profesinės etikos reikalavimus ir įsipareigojimus siekti aukštų etiško 

elgesio standartų ir profesionalumo bendraujant su mokiniais, jų tėvais, globėjais (rūpintojais) ir 

kitais šeimos nariais, kolegomis ir visuomene.  

                                                     
II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI PEDAGOGŲ ELGESIO IR VEIKLOS PRINCIPAI 

 

2. Pagrindiniai pedagogų elgesio ir veiklos principai: 

2.1. pagarba;  

2.2. teisingumas;  

2.3 orumas ir žmogaus teisės;  

2.4. atsakomybė;  

2.5. sąžiningumas; 

 

3. Pagarbos principas. Vadovaudamasis šiuo principu pedagogas pripažįsta, kad 

bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais šeimos nariais  grindžiamas 

abipuse pagarba ir pasitikėjimu ir, prireikus, konfidencialumu bei supratimu, kad visa tai turi 

teigiamos įtakos mokinių gerai savijautai ir ugdymosi rezultatams. 

4. Teisingumo principas. Pedagogas visur ir visada elgiasi teisingai su kiekvienu mokiniu ir 

mokinių grupėmis ir kitais bendruomenės nariais, skatina lygiateisiškumą ir nešališkumą, vengia 

diskriminacijos ir favoritizmo, ugdydamas mokinius, spręsdamas konfliktus. Vadovaudamasis 

teisingumo principu pedagogas nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir pažangą, siekia suteikti 

kiekvienam mokiniui saviraiškos ir savivertės stiprinimo galimybes, teisingai informuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos 

lankymą ir elgesį ir sunkumus. 

5. Orumo ir žmogaus teisių principas. Vadovaudamasis pagarbos žmogaus teisėms ir 

orumui principu pedagogas nepažeidžia mokinio teisių ir teisėtų interesų, pozityviai priima mokinių 

ir jų ugdymosi poreikių įvairovę, gerbdamas kiekvieną mokinį kaip asmenį,  taip pat jo tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ar kitus šeimos narius, atsižvelgdamas ir pripažindamas mokinio ir jo 

socialinės kultūrinės aplinkos ypatumus. Pedagogas siekia būti nešališku ir pagarbiai elgtis su 

mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), kolegomis ir bendruomenės nariais, t. y. neturi leisti, 

kad socialiniai, rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti veiksniai darytų įtaką jo elgesiui. 

6.  Atsakomybės už savo elgesį ir veiklą principas. Vadovaudamasis atsakomybės principu 

veikia socialinėje erdvėje (socialiniuose tinkluose), nuolat tobulindamas profesines kompetencijas, 



reikalingas mokinių mokymosi motyvacijai ir savivertei stiprinti, ugdyti mokinius remiantis 

mokinių gebėjimais ir polinkiais. 

7. Sąžiningumo principas. Pedagogas savo profesinėje veikloje sąžiningai naudoja mokyklos 

turtą, priemones ir finansus, laikosi švietimo įstaigos vidaus tvarkos taisyklių. Pedagogas atsakingai 

naudojasi savo padėtimi, nepiktnaudžiaudamas mokinio (padėtimi) priklausomybe bei pasitikėjimu 

ir nenaudoja to savo interesų bei asmeninės naudos tikslais. Pedagogas teikia teisingą informaciją 

apie savo patirtį, profesinę padėtį ir kompetenciją. 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

       8. Laikytis Kodekso reikalavimų – asmeninis pedagogo, siekiančio tinkamai atlikti savo 

funkcijas, didinti pedagogo profesijos prestižą ir pasitikėjimą šalies švietimo sistema, 

įsipareigojimas  ir garbės reikalas, o jų pažeidimas užtraukia  atsakomybę, numatytą 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pedagogų  

veiklą. 
________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


