
 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjaus direktoriaus 

2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-132 

 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS 

BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Licėjaus bendruomenės etikos kodeksas (toliau - LBEK) – dokumentas, nurodantis Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjaus (toliau – Licėjaus) mokytojų, personalo ir mokinių 

elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius. 

2. LBEK papildo personalo (pedagogai ir nepedagogai), mokinių teisių, jų tėvų pareigų, atsakomybės 

nuostatas, kurios reglamentuotos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Licėjaus nuostatuose, 

vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose. 

3. LBEK nuostatos papildo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. 

įsakymu Nr. V-561 “Dėl pedagogų etikos kodekso patvirtinimo” patvirtintą pedagogų etikos kodeksą, 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu 

Nr. V-38 patvirtintas rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų 

rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo.  

 

II SKYRIUS 

KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Nustatyti Licėjaus bendruomenės tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles. 

4. Siekti, kad atskiro mokytojo, personalo darbuotojo, mokinio, jų tėvų veikla keltų asmens bei 

Licėjaus garbę, būtų naudinga bendruomenei ir valstybei. 

5. Siekti, kad visų Licėjaus bendruomenės narių tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir 

pagarbos vienų kitiems principais. 
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III SKYRIUS 

BENDROSIOS ADMINISTRACIJOS, MOKYTOJŲ, MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ, 

PERSONALO ETIKOS NUOSTATOS 

 

6. Rūpestingai vykdo savo pareigas. 

7. Gerbia žmogų, jo teises, Licėjų, valstybę ir jos institucijas. Nepritaria žmogaus teises bei orumą 

pažeidžiančiam elgesiui. 

8. Aktyviai ir garbingai atstovauja Licėjui ir tinkamai reprezentuoja jo vardą Lietuvoje bei užsienyje. 

9. Nediskriminuoja bendruomenės narių dėl tautybės, rasės, lyties, amžiaus, socialinės padėties, 

religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų. 

10. Pripažįsta Licėjaus valdymo struktūrą: savo veikloje laikosi subordinacijos, siūlo, kaip pagerinti 

administracijos darbą, priešinasi įvairioms diskriminavimo formoms, palaiko teisėtus bendruomenės 

narių reikalavimus. 

11. Saugo tarnybines paslaptis ir kitokią konfidencialią informaciją. 

12. Yra nepakantus bet kokioms korupcijos apraiškoms. 

13. Vykdydamas pareigas nesiekia neteisėtos naudos sau ir artimiesiems. 

14. Licėjuje nevartoja alkoholio, tabako, nenaudoja psichotropinių ar narkotinių medžiagų. 

Netoleruoja seksualinio priekabiavimo apraiškų. 

15. Tausoja ir atsakingai naudoja Licėjaus turtą, materialinius išteklius, taupiai naudoja valstybės, 

rėmėjų, investuotojų lėšas.  

16. Jaučia atsakomybę už Licėjaus darbą, savo veikloje vadovaujasi bendruomenės viešaisiais 

interesais, vengia viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. 

 

IV SKYRIUS 

ADMINISTRACIJOS PAGRINDINĖS ETIKOS NUOSTATOS 

 

17. Licėjaus administracija užtikrina priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą ir paklausus/paprašius 

pateikia priimamų sprendimų motyvus. 

18. Teikia reikiamą informaciją pavaldiems darbuotojams ar kitiems bendruomenės nariams (apie 

darbuotojų pareigas, teises, galimus padarinius ir kt.). 

19. Suderinus su darbuotojais paskirsto darbą ar atskiras užduotis pavaldiniams. 

20. Nagrinėja licėjaus bendruomenės pasiūlymus, argumentuotai atmeta neteisėtus prašymus. 

21. Nesinaudoja asmeniniais tikslais Licėjaus nuosavybe, Kauno miesto savivaldybės ar valstybės 

patikėtais materialiniais bei finansiniais resursais. 

22. Naudoja suteiktas galias ginti bendruomenės interesus. 
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V SKYRIUS 

MOKYTOJŲ PAGRINDINĖS ETIKOS NUOSTATOS 

 

23. Objektyviai vertina kitų darbus ir pastangas, kolegiškai pataria ir padeda vieni kitiems. 

24. Siekia aukštesnės kompetencijos pedagoginiame darbe, domisi savo srities mokslo naujovėmis. 

25. Puoselėja pagarbius santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos institucijomis. 

26. Objektyviai ir teisingai vertina mokinių žinias, pagarbiai elgiasi su ugdytiniais, jų tėvais, 

globėjais. 

27. Supranta, jog akademinę etiką pažeidžia: 

27.1. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, 

visiems mokytojams skirtos informacijos slėpimas, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos; 

27.2. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie kolegos pedagoginius gebėjimus, asmenines savybes; 

27.3. paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas, Licėjų; 

27.4. toleruojamas akademinis nesąžiningumas; 

27.5.pedagoginio darbo vertinimas, remiantis kolegos asmeninėmis ar politinėmis sąsajomis, o ne 

profesinėmis savybėmis.  

27.6. netolerantiškas elgesys tarpusavio santykiuose ir konfliktinėse situacijose. 

28. Supranta, jog akademinei laisvei prieštarauja: 

28.1. nepakantumas kitokiai mokinių ar kolegų nuomonei bei argumentuotai kritikai; 

28.2. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ribojimas;  

28.3. mokytojų ir mokinių tėvų išsakomos nuomonės apie priimamus reikšmingus bendruomenei 

sprendimus sąmoningas ribojimas arba ignoravimas;  

28.4. asmeninio pobūdžio informacijos, išgirstos mokytojų, mokinių grupių diskusijose, kaip 

mokymo ar tyrimo medžiagos naudojimas. 

29. Tausoja ir atsakingai naudoja Licėjaus turtą, taupiai naudoja valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas 

vykdant Licėjaus tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus. Šią nuostatą pažeidžia: 

29.1. Licėjaus materialinių bei finansinių išteklių naudojimas politinei veiklai, privačiam verslui ar 

asmeninių poreikių tenkinimui; 

29.2. piktnaudžiavimas Licėjaus ištekliais vykdant projektus; 

29.3. Licėjaus nuosavybės niokojimas dėl piktavališkumo arba aplaidumo. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ PAGRINDINĖS ETIKOS NUOSTATOS 

 

30. Išlaiko akademinę rimtį pamokų metu. 
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31. Pertraukų metu elgiasi kultūringai, mandagiai, saugiai, nedemonstruoja intymumo (santykiuose 

ir aprangoje).  

32. Licėjuje ir jos teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholio, narkotikų ir kitų kvaišalų, nežaidžia 

azartinių žaidimų, nesikeikia, nešiukšlina. 

33. Dėvi Licėjaus uniformą kasdien ir švenčių metu. 

34. Neaptarinėja konfidencialios informacijos apie kitus mokinius, Licėjaus bendruomenės narius. 

35. Mokinių tarpusavio santykiai grindžiami Licėjaus vertybėmis ir principais, orientuotais į mokymo 

proceso kokybę ir akademinės atmosferos užtikrinimą.  

36. Mokinys, bendraudamas su kitais mokiniais, įsipareigoja: 

36.1. gerbti kitų mokinių nuomonę, pastabas reikšti korektiškai; 

36.2. tolerantiškai vertinti kitų mokinių asmenines savybes. 

37. Atsiskaitant pateikia tik savo darbą, nesinaudoja kitų mokinių darbais arba jų rezultatais, 

neklastoja.  

38. Nepasakinėja ir neleidžia kitiems mokiniams nusirašyti savo darbo. 

39. Licėjaus mokomąją ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir kitą Licėjaus turtą naudoja atsakingai ir 

pagal paskirtį. 

 

V SKYRIUS 

TĖVŲ ETIKOS NUOSTATOS 

 

40. Tėvų ir Licėjaus bendradarbiavimas: 

40.1. Tėvai turi teisę reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis 

pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas.  

40.2. Tėvai turi domėtis vaiko ugdymo bei mokymosi sėkme lankydami tėvų susirinkimus, nuolat 

komunikuodami ir susitikdami su visais ugdytojais.  

40.3. Tėvai turi teisę gauti jiems rūpimą informaciją apie vaiko mokymąsi, elgesį, asmenybės raidą 

ir mokymosi sąlygas.  

40.4. Susiklosčius aplinkybėms, kuriose pasikeitė vaiko elgesys, iškilus konfliktams tarp mokinių, 

tėvai ir mokytojai juos sprendžia konfidencialiai, aptardami tarpusavyje ir demokratiškai ieško 

sprendimų galimybių.  

40.5. Tėvai skaito naujausią pedagoginę bei vaiko psichologiją analizuojančią literatūrą, gerai 

suprasdami, ko ir kodėl iš jo vaiko reikalaujama Licėjuje.  

40.6. Tėvai stengiasi objektyviai, būdami kuo mažiau šališki, vertinti įvairią informaciją, kurią gavo 

apie vaiką iš Licėjaus vadovybės arba ugdytojų ir neviešinti lokalių konfliktų visuomenės 

informavimo priemonėse.  
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40.7. Tėvai turi teisę reikalauti, kad Licėjuje nebūtų pažeidinėjamos vaiko teisės, žeminamas orumas 

(jei gavo informacijos, kad bendraamžiai ar kiti asmenys šaiposi iš vaiko pavardės, religinių 

įsitikinimų, rasės, tautybės, fizinių trūkumų ir pan.). 

40.8. Tėvai kartu su mokytojais aptaria ir sprendžia vaiko palikimo kartoti kursą klausimus.  

41. Tėvai ir Licėjus: 

41.1. Tėvai turi teisę gilintis į Licėjaus gyvenimo, ugdymo procesų organizavimą ir aktyviai 

dalyvauja, pasirenkant vaiko ugdymo turinį (mokymo metodus bei rezultatus aptaria kartu su 

mokytojais, kitais ugdytojais, vaiko saviraiškos skatintojais).  

41.2. Tėvai pagal išgales padeda Licėjui kurti palankias vaiko ugdymui bei mokymuisi aplinkas, 

dalyvauja Licėjaus organizuojamuose renginiuose bei projektuose, puoselėja Licėjaus tradicijas ir 

prisideda, pagelbėja jas kuriant. 

41.3. Tėvai privalo laikytis etikos ir geranoriškumo principų, neskleisti nepatikrintos, oficialiai 

nepatvirtintos informacijos apie Licėjaus vidaus taisykles bei Licėjaus savivaldos principus.  

41.4. Tėvai dalyvauja Licėjaus savivaldoje, pagal galimybes prisideda kuriant Licėjaus gerovę.  

41.5. Tėvai sudaro kuo palankesnes sąlygas tenkinti vaiko saviraiškos ir saviugdos poreikius, 

dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje bei Licėjaus inicijuotuose projektuose. 

 

VII SKYRIUS 

PERSONALO ETIKOS NUOSTATOS 

 

42. Personalas supranta, kad darbo etiką pažeidžia: 

42.1. netaktiškas elgesys su Licėjaus bendruomenės nariais; 

42.2. dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, toleruojami smulkmeniški konfliktai ir intrigos; 

42.3. nepagarbus atsiliepimas apie personalo darbuotojų darbą ir asmenines savybes; 

42.4. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie personalo darbuotojus, 

Licėjų; 

42.5. savivaliavimas ir pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų arba kitokios 

naudos sau ir kitiems asmenims. 

43. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgiasi tolerantiškai, atvirai, 

objektyviai ir savikritiškai. Išklauso visų pusių argumentus ir ieško objektyviausio sprendimo. 

44. Tausoja ir atsakingai naudoja Licėjaus turtą, taupiai naudoja valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas 

vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus. Šią nuostatą pažeidžia: 

44.1. Licėjaus materialinių bei finansinių išteklių naudojimas privačiam verslui ar asmeninių poreikių 

tenkinimui; 

44.2. Licėjaus nuosavybės niokojimas dėl piktavališkumo arba dėl aplaidumo. 
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VIII SKYRIUS 

KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

45. Būtina LBEK priėmimo sąlyga – viešas jo projekto svarstymas. 

46. Licėjaus bendruomenės nariai vadovaujasi LBEK. Jei darbuotojui kyla abejonių, kad gali būti 

pažeistas LBEK, jis apie tai praneša Licėjaus direktoriui, administracijai. 

47. Esant konfliktinei situacijai tarp Licėjaus bendruomenės narių, suinteresuotas asmuo pateikia 

raštišką informaciją Licėjaus direktoriui, o šis inicijuoja patikrinimą ir priima sprendimą. 

48. Mokinys dėl Licėjaus mokytojų, personalo darbuotojų jo nuomone netinkamų veiksmų gali 

kreiptis į mokinių savivaldos instituciją, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą, administraciją ar 

tiesiogiai į Licėjaus direktorių. 

49. Mokytojas dėl nederamo mokinio elgesio kreipiasi į mokinio tėvus, klasės auklėtoją, socialinį 

pedagogą, administraciją.  

50. LBEK negali numatyti visų nepagarbos pripažintoms bendražmogiškoms vertybėms atvejų, todėl 

Licėjaus vadovo sudaryta komisija, spręsdama konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio 

LBEK nenumatytais atvejais, turi spręsti, ar konkretus poelgis suderinamas su Licėjaus LBEK 

pripažintomis pamatinėmis etikos vertybėmis, ar gali būti toleruojamas. 

51. LBEK reikalavimų įgyvendinimą prižiūri Licėjaus vadovo sudaryta komisija, Licėjaus 

direktorius.  

52. Pažeidusiems LBEK darbuotojams, mokiniams taikomos administracinės nuobaudos. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

53. LBEK nuostatai gali būti keičiami Licėjaus direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Licėjaus 

bendruomenės pasiūlymus. 

____________________________ 

 

SUDERINTA: 

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus darbo tarybos  

2022-03-14 protokolas Nr. DT-1 

 

PRITARTA:  

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus tarybos  

2022-03-15 protokolas Nr. 5-2 


