
 

                                                                                                      PATVIRTINTA 

 Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“  

                                                                                                      direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d.  

                                                                            įsakymu Nr. V1-69     

  

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ PEDAGOGO ETIKOS NORMŲ 

TVARKOS APRAŠAS  

I.  PEDAGOGO ETIKOS APRAŠO PASKIRTIS  

1. Šis pedagogų etikos aprašas (toliau – PEA) apibrėžia pagrindines pedagogų, 

dirbančių Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ( toliau – lopšelio-darželio), profesinės etikos 

normas:  

1.1. reguliuojančias pedagogų ir jų ugdytinių bei kitų lopšelio-darželio bendruomenės 

narių santykius;  

  1.2. saugančias jų žmoniškąją vertę bei orumą;   

1.3. palaikančias pedagogų profesinės veiklos kokybę bei profesijos garbę;   

1.4. kuriančias pasitikėjimu, atsakomybe ir teisingumu pagrįstą lopšelio-darželio 

kultūrą.  

2. Pedagogų etikos normomis vadovaujasi visi su vaikais dirbantys lopšelio-darželio 

pedagogai  (rekomenduojama jų laikytis ir kitiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams).  

  

II . PEDAGOGINĖS ETIKOS ŠALTINIAI IR PRINCIPAI 

3. Pedagoginės etikos normos apibrėžiamos remiantis:   

3.1. bendražmogiškomis dorovės normomis;   

3.2. demokratinėmis  Lietuvos švietimo įstaigų tradicijomis;  

                      3.3. Lietuvos Respublikos konstitucinėmis nuostatomis bei įstatyminiais aktais;   

3.4. žmogaus bei vaiko teisių nuostatomis.   

4. PEA pagrindą sudaro šie pagrindiniai vertybiniai principai: žmoniškumas, 

teisingumas, profesionalumas, atsakomybė, tolerancija, demokratiškumas, partnerystė, solidarumas, 

taktiškumas, pagarba žmogui, rūpinimasis, objektyvumas ir sąžiningumas.   

  

III. PAGRINDINĖS NORMOS 

5. Pedagogo asmenybė:  

5.1. pedagogo profesinė etika reikalauja pašaukimo, atsidavimo savo darbui ir 

atsakomybės jausmo;  

  5.2. pedagogas yra reiklus sau ir siekiantis tobulėti. Jam būdinga savistaba, savitvarda 

ir savęs ugdymas;  

  5.3. pedagogui būtinas atsinaujinimas. Jis rūpinasi savo išsilavinimu, kvalifikacijos 

tobulinimu, ieško geresnių darbo būdų;  

5.4. pedagogas yra taktiškas, visuomet sugeba tinkamai pasirinkti problemos 

sprendimo būdą, situacijos išeitį.  

  6. Pedagogo atsakomybė:  

6.1. pedagogas atsako už jam patikėto ugdymo kokybę ir rezultatus;  

                      6.2. pedagogas yra atsakingas už jo priežiūrai patikėtų vaikų fizinę, intelektinę, 

emocinę ir dvasinę apsaugą;  



 6.3. pedagogas yra atsakingas už lopšelio-darželio administracijos jam pavestas 

funkcijas bei patikėtus resursus.  

7. Pedagogo autoritetas, garbė, reputacija:  

7.1. savo elgesiu pedagogas palaiko ir saugo istoriškai susiklosčiusią pedagogo 

profesijos garbę;  

7.2. pedagogas perteikia tautos ir žmonijos kultūros vertybes jaunajai kartai, pagal 

išgales dalyvauja kultūros plėtros procesuose. Jis negali užsiimti prieštaraujančia esamai kultūrai 

veikla nei dirbdamas savo tiesioginį darbą, nei už lopšelio-darželio ribų;  

7.3. bendraudamas su ugdytiniais ir visais kitais atvejais pedagogas yra pagarbus, 

mandagus ir korektiškas. Jis žino kiekvienai situacijai tinkamas etiketo normas ir jų laikosi;  

  7.4. pedagogo autoritetas grindžiamas kompetencija, teisingumu, taktu, gebėjimu 

rūpintis ugdytiniais. Pedagogas nekuria savo autoriteto nekorektiškais būdais ir nepiktnaudžiauja 

juo;  

7.5. pedagogas auklėja savo teigiamu pavyzdžiu. Jis vengia moralizavimo, neskuba 

teisti ir nereikalauja iš kitų to, ko pats nepajėgia laikytis;  

  7.6. pedagogas turi teisę į asmeninio gyvenimo privatumą, tačiau jo pasirinktas 

gyvenimo būdas neturi menkinti profesijos prestižo, iškreipti santykių su ugdytiniais bei kolegomis 

ar trukdyti atlikti profesines pareigas;  

7.7. girtavimas ar piktnaudžiavimas kitomis svaiginamosiomis priemonėmis 

nesuderinamas su pedagogo profesija;  

  7.8. pedagogas saugo savo reputaciją.  

  8. Santykiai su kitais asmenimis:  

8.1. pedagogo bendravimas su ugdytiniais:   

8.1.1. pedagogas pasirenka pagal ugdytinio amžių ir mąstymą suprantamą vaikui 

bendravimo stilių;  

  8.1.2. pedagogas yra reiklus sau, po to ugdytiniui. Pedagogas niekada neturi prarasti 

saiko ir savitvardos;  

 8.1.3. pedagogas pasirenka tokius darbo metodus, kurie skatina ugdytinių gebėjimus, 

mąstymą, tarpusavio santykius: savarankiškumą, norą bendrauti, jausti šalia esantį, padėti kitiems;  

  8.1.4. vertindamas ugdytinių elgesį ir pasiekimus, pedagogas siekia stiprinti jų 

savigarbą ir pasitikėjimą savo jėgomis, nurodyti tobulėjimo galimybes;  

 8.1.5. pedagogas yra objektyvus ir nešališkas, vienodai geranoriškas visiems 

ugdytiniams; 

 8.1.6. pedagogas nuolat rūpinasi savo kalbos ir bendravimo kultūra. Jo kalboje nėra 

keiksmažodžių, vulgarių, šiurkščių, žeidžiančių frazių;  

8.1.7. pedagogas elgiasi diskretiškai;  

8.1.8. pedagogas nepiktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi. Neišnaudoja tėvų, siekiant 

sau naudos;  

8.1.9. pedagogas yra tolerantiškas ugdytinių ir jų tėvų religiniams, politiniams 

įsitikinimams, pagarbiai, nesmerkdamas priima rasinę, tautinę, seksualinę ir nuomonių įvairovę.  

  8.2. Pedagogų bendravimas:   

8.2.1. pedagogų tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumu, partneryste, pagarba. 

Pedagogas saugo ne tik savo, bet ir kolegų autoritetą. Ugdytinių akivaizdoje jis nežemina kolegų.  

  8.2.2. pedagogai vengia apkalbų, nepagrįstų ir skandalingų tarpusavio konfliktų. Kilus  

nesutarimams, siekia konstruktyviai juos įveikti;  

 8.2.3. tos pačios įstaigos pedagogai vengia konkurencijos, trikdančios jų partnerystę; 

  8.2.4. pedagogo priedermė ir teisė – vertinti kolegų darbą. Metodinės veiklos  

įvertinimo pastabos pedagogui išsakomos geranoriškai, kad jis padarytų išvadas ir klaidas taisytų;  

8.2.5. kritika pirmiausia turi būti išsakoma lopšelyje-darželyje tarp pedagogų, o ne už 

jo ribų;  

8.2.6. kritiką reikia viešinti tik tuo atveju, jeigu į ją visai nereaguojama;  

                      8.2.7. kritika turi būti pagrįsta, konstruktyvi, taktiška, neužgauli, geranoriška;  



                      8.2.8. svarbiausios pedagoginio gyvenimo problemos svarstomos ir sprendimai  

priimami atvirose ir laisvose pedagogų diskusijose;  

  8.2.9. pedagogai nedangsto vieni kitų klaidų ir nusižengimų;  

8.3. Santykiai su administracija: 

8.3.1. lopšelyje-darželyje remiamasi žodžio ir įsitikinimų laisve, tolerancija, 

demokratiškumo ir teisingumo principais;  

8.3.2. lopšelyje-darželyje puoselėjama bendravimo kultūra, pasireiškianti tarpusavio 

pagarba, geranoriškumu ir mokėjimu susitarti. Už tokios atmosferos palaikymą yra atsakingas 

lopšelio-darželio direktorius arba jį pavaduojantis darbuotojas;;  

8.3.3. lopšelio-darželio administracija toleruoja politinių, religinių, filosofinių pažiūrų 

ir nuomonių įvairovę. Skirtingi pedagogų statusai neturi trukdyti visiems pedagogams lygiateisiškai 

reikšti nuomones ir ginti savo įsitikinimus;  

8.3.4. administracijos santykiai su kiekvienu pedagogu grindžiami lygiateisiškumo ir 

pagarbos žmogui principais;  

  8.3.5. administracija negali rinkti ar reikalauti informacijos apie asmeninį pedagogo 

gyvenimą, nesusijusį su darbo reikalavimais;  

8.3.6. lopšelio-darželio vadovo vertinimai ir sprendimai yra objektyvūs ir nešališki, 

pagrįsti realiais pedagogų nuopelnais, darbais ir faktais;  

  8.3.7. pedagogai turi teisę gauti iš lopšelio-darželio administracijos informaciją, 

svarbią jų ir lopšelio-darželio darbui. Pedagogų bendruomenei svarbūs sprendimai lopšelyje-

darželyje priimami ir skelbiami remiantis viešumo bei dalyvavimo principais; 

8.3.8. lopšelis-darželis brangina savo reputaciją.  

8.4. Santykiai su ugdytinių tėvais ar globėjais:  

8.4.1. pedagogas bendrauja su tėvais bei globėjais vaikų auklėjimo ir ugdymo 

klausimais;  

8.4.2. pedagogas gerbia tėvų nuomonę apie savo vaiką, ugdymo tradicijas šeimoje;  

8.4.3. pedagogų ir tėvų bei globėjų santykiai pagrįsti pasitikėjimu, geranoriškumu;  

8.4.4. pedagogas yra taktiškas, stengiasi nekonfliktuoti su tėvais bei globėjais. 

Susidarius konfliktinei situacijai, informuojama lopšelio-darželio administracija, stengiamasi 

drauge išspręsti konfliktą. 

  8.5. Santykiai su visuomene:   

8.5.1. pedagogas yra ne tik ugdytojas, bet ir visuomenės švietėjas, kultūros vertybių 

saugotojas, padorus ir išsilavinęs žmogus;  

 8.5.2. pedagogas stengiasi prisidėti prie visuomenės santarvės. Ne tik privačiame, bet 

ir viešame gyvenime pedagogas vengia vaidų, konfliktų, kivirčų. Jis labiau už kitus yra pasirengęs 

numatyti ir įveikti problemas, nesutarimus, žino jų sprendimo būdus;  

 8.5.3. pedagogas gerai supranta ir vykdo savo pilietines pareigas ir socialinį 

vaidmenį. Jis vengia pabrėžto išskirtinumo, tačiau taip pat nėra linkęs konformistiškai nusileisti iki 

bet kokios aplinkos ir su ja susitapatinti.  

  9. Akademinė ir žodžio laisvė:  

9.1. pedagogas turi teisę naudotis įvairiais informacijos šaltiniais;  

9.2. atrinkdamas ir perteikdamas informaciją ugdytiniams, pedagogas laikosi 

objektyvumo, tinkamumo, prieinamumo principų;  

9.3. pedagogas savo nuožiūra gali pasirinkti bei kurti naujus ugdymo būdus, jei šie yra 

tinkami profesiniu požiūriu;  

9.4. pedagogas turi teisę viešai (raštu ar žodžiu) reikšti savo nuomonę apie ugdymo 

įstaigos, vietos ar valstybinę švietimo politiką bei švietimo dalyvių veiksmus, tačiau jo teiginiai 

negali būti tendencingai netikslūs, piktavališki ir įžeidūs;  

9.5. pedagogas neviešina konfidencialios tarnybinės informacijos, skirtos vidiniams 

lopšelio-darželio reikalams. 

10. Informacijos ir resursų naudojimas:   



10.1. pedagogai, administracijos ir kiti darbuotojai taupiai, atsakingai ir pagrįstai 

naudoja materialinius ir kitus resursus.  

11. Asmeniniai interesai ir nusišalinimas:  

11.1. pedagogas ar lopšelio-darželio vadovas yra objektyvus ir nesavanaudiškas;   

11.2. jei pedagogas dalyvauja taryboje, komisijose, kitose darbo grupėse, būtina 

priimti sprendimus, kurių rezultatais jis pats yra asmeniškai suinteresuotas ir dėl to 

negali būti bešališkas, apie tai jis praneša svarstyme dalyvaujantiems asmenims ir 

nusišalina nuo balsavimo ar kitokio sprendimų priėmimo;  

11.3. pedagogas neatstovauja savo lopšelio-darželio kokioje nors byloje su kita įstaiga, 

įmone ar fiziniais asmenimis, jeigu su šiais bylos partneriais jis turi kokių nors privačių interesų ar 

sąskaitų ir gali būti asmeniškai suinteresuotas vienokia ar kitokia tos bylos baigtimi. Apie savo 

suinteresuotumą jis praneša lopšelio-darželio direktoriui ir bylą svarstantiems asmenims.  

  12. Dovanos ir parama:   

12.1. pedagogas yra sąžiningas ir griežtai laikosi įstatymų. Su pedagogo profesine 

etika nesuderinamas nei kyšio ėmimas, nei jo davimas;  

  12.2. pedagogas, matydamas jam reiškiamą ugdytinių tėvų ar globėjų pagarbą, norą 

parodyti jam padėką, tam tikromis progomis gali priimti jų dovanas;  

  12.3. pedagogas gali priimti tik tokias dovanas, kurios: a) teikiamos visiškai 

savanoriškai; b) neturi ir negali turėti papirkimo intencijos; c) yra pakankamai kuklios t. y., pačių 

vaikų, tėvų ar globėjų padaryti daiktai, sukurti kūriniai, gėlės, saldumynai, suvenyrai ar kiti 

nebrangūs pirkiniai;  

  12.4. ugdymo įstaigos vadovas ar pedagogas gali priimti bet kokią nesavanaudišką 

ugdytinių tėvų paramą, skirtą ugdymo įstaigai. Apie tokią turi būti informuota visuomenė ir už ją 

pareikšta vieša padėka.  

13. Priėmimas į darbą ir paaukštinimas pareigose: 

13.1. ugdymo įstaigos administracijos vadovas, priimdamas į darbą ar paaukštindamas 

darbuotojus pareigose, yra bešališkas. Jis negali savo šeimos nario ar giminės skirti pavaduotoju, ar 

teikti kokių nors privilegijų;  

  13.2. pedagogas negali daryti spaudimo lopšelio-darželio direktoriui, kad būtų 

priimtas į darbą ar paaukštintas pareigose jo šeimos narys, giminė ar artimas draugas.  

  

IV. PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

  

14. Pedagogų etikos aprašo priėmimo sąlygos:  

14.1. PEA viešas projekto svarstymas, kad su juo susipažintų kiekvienas lopšelio-

darželio „Pasaka“ darbuotojas;  

14.2. pedagogų etikos apraše pateiktos profesinės etikos normos turi būti priimtos kaip 

asmeninis įsipareigojimas, o ne įpareigojimas;  

14.3. priimtas PEA skelbiamas viešai lopšelio-darželio „Pasaka“ internetinėje 

svetainėje. 

15. Lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė įsipareigoja gerbti PEA ir rūpintis jo 

veiksmingumu, sąmoningai ir atsakingai vadovautis pateiktomis pedagogų etikos normomis.  

16. Už pedagogų etikos normų pažeidimus taikomos moralinio poveikio priemonės 

(pvz. pastaba, įspėjimas ir pan.). 

17. Padarius ypatingai rimtus pažeidimus, galimas darbuotojo skyrimas į žemesnes 

pareigas ar atleidimas iš darbo.  

18. Įvykdytas nusižengimas nagrinėjamas objektyviai ir nešališkai, dėmesys 

kreipiamas į padarytą veiklą, poelgį ar sprendimą, o ne į asmenines žmogaus savybes. 

 

 

_____________________ 


