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Rīgas 41.vidusskolas Ētikas kodekss

l. Vispāngie principi
2. Skolēnu ētikas parnatprincipi

3. Skolotāiu ētikas pamatprincipi

4. Skoļas darbinieku ētikas pamatprincipi

5. Ētikas kodeksa rea|izācija

1.Vispārīgie principi

Rīgas 4ļ.vidusskolas Ētikas kodekss (turpmāk Skoļas Ētikas kodekss) baļstĪts uz Eiropas lļkoļu
IJadomes Bērnu aļzsatdūļ^sas dokumentu, Bērnu tiesību aizsardūbas likumu, Starptautisko bērnu tiesību

aļzsardzības konvencļu, Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Rīgas 41.vicļusskolas iekšējās kārtības

noteiļ<umiern.

Dokurnenta mērĶis ir stimulēt skolas kolektīva kopības garu un veidot labvēlīgu' atbilciīgu r-rn

atvērtu skolēnu, skolotāju un skoļas darbinieku saimi. Skoļas Ētikas kodeksa parrratā ir savstaņēiās

cicr3as principu ievērošana visiem skolas kopienas locekļiern neatkarīgi no tā' kādā statltsā katrs no tie:tri

atrodas.

Ētikas kodeksa uzdevums ir rosināt skolēnus, skolotājus un skoļas darbiniekus būt taisnīgiem,
godprātīgiem un uzticamiem, atbildigi un pēc labakās sirdsapziņas veikt savus tješos pierrāl<urrus, sckol

ētikas panratprincipiem savstarpējā saskarsmē un uzvedībā.

Atzīstot par saistošu Skolas Ētikas kodekstr tln apņemoties szrvā uzvedībā, savstarpējās attiecībāl;

un darbībā sekot tā vadlīnļām, normām urr ptinoipiem, skolēns, skolotājs un sļ<olas darbinieks kļiist
piederīgs Rīgas 4 l .vidusskoļas saimei.

Ikviens Rīgas 4l 'vidusskolas skolēns, skolotāis un skolas darbinieks tiek mtrdināts:

l'ļ. ar savu darbību veicirrāt skolas atpazīstamību un tapšarru par priekšzĪlnīgtl un goclājarnu

[.atvilas Republikas skolu;

l .2. visur un vietrnrēr rīkoties tā, la.i vairotu skoias godu un airtor'itāti sabiedrībā;



l.3. kopt un saglabāt skolas labo slavu un tradīcijas;

l.4. taupĪt skolas rīcībā esošos resursus, būt līdzatbildrgiem par to saglabāšanu;

l.5. vērsties pret netaisnību un ļaunumu visās to izpausmēs;

l.6. tr.rrēt doto vārdu un pild-rt savus pienākumus un saist-rbas;

l.7. atnt pieļautās kļūdas un novērst tās, būt gataviem atbildet par Savu rīcību un tās izraisītajām
sekārn;

l'8. uzturēt labestības un cieņas pilnas savstarpējās attiecības, veidot skoļā tādu atlnos{ēru, kas

bal stās uz uzticēšano s, tai snīgumu, atbi l dīb u, atkļātību un to leranc i ;

1.9. respektēt domas un runas brīvību, saskarsmē but atklātiem un konstruktīviem; norādot uz

trūkumiem, izvairīties no cieņu aizskarošiem apvainojumiem;

l.10. attīst-rt prasmes savas profesionālās darbības jomā un nepārtraukti papildināt zināšanas

ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem.

2. Skolēnu ētikas pamatprincipi

Mācoties Rīgas 4i ' vidusskolā' ikviens skolēns apņemas:

2.1. celt skolas prestižu Latvijā un āņus tās robežām;

2.2' vienmēr un visur būt savas skoļas cienīgam pārstāvim un tās aizstāvim;
2.3. izvairt1ies un atteikties no jebkadas darbības, kas grauj paša godu un prestižu;

2.4. atk|āti vērsties pret darbībām, kas vājina draudzņas attiecības klasē, aizmuguriski nekritizēt
savus klases biedrus;

2.5. neuzdot par saviem citu personu sagatavotus darbus vai darba fragmentus, rakstot pētniecisko
darbu, izmantot atsauces uz ļiteratūras avotiem un norādīt interneta adreses;

2.6. pārbaudļ umos ne izmantot skolotāj u neatļautos materiāļus u.c. palīglīdzek| us ;

2.7. cienīt citu skolēnu un skoļotāju darbu; stundu laika izslegt mobilos tālruņus un citas ar

mācību procesu nesaistītas ierīces; ar Savu attieksmi un rīcību netraucēt stundas gaitu;

2.8. censties but objektīvam, publiski vērtējot skolotāju profesionālo sagatavotību, spējas un

centienus;

2.9. laipni un izpalīdzīgi izturēties pret skolotāj iern, skolēniem ulr skolas darbiniekiem;
2.l0. pašam nebojat un nepieļaut, ka citi bojātu skolas inventāru, telpas, teritorļu un

apstādījurnus;

2.1l . nepieļaut rupju un necenzētu vārdu lietošanu, kopt valodas un dialoga kultūru;

2'12. ievērotkulturāļas uzvedībasnoteikumus;
2.l3' apģcrba ievērot lietišĻo etiĻeti.

3. Skolotāju ētikas pamatprincipi

Ikviens Rīgas 4l.vidusskoļas skolotājs apliecina savu vēlēšanos rīkoties ētiski' ievērojot

pedagoga darba pamatprincipus _ profesionalitāti, atbildību, taisnīgumu, cieņu un pašcieņu, stnalkj|rtīirt.l:

3.i. organiski apvienot sevis un citu izglĪtcšanu - atbiļstoši sabiedr-lbas attīstības perspektĪvā;rr- a'l

audzināšanu, profesionālo meistarĪbr.r un kultūru;

3.2. rūpēties par to, ļai ar savu pedagoģisko darbu un ieguldļunru veicinātu Skoļas prr:stiža

celšanos Latvļā un ārpus tās robežārn;



3.3. patstāvīgi tiekties iepant,uzkrāt un ikdienā izmantot jauno, kas sasniegts zinātnē, mākslā un

dūvē;

3.4. augstu vērtēt gan pemonisko, gan savas profesļas godu un reputāciju, atbaļstīt savu kolēģu

pedagoģiskos meklēj umus;

3.5. dalīties savā pieredzē ar jaunajiem un mazāk pieredzējušiem koleģiem, tā veicinot profesļas

pēctecību un attīstību;

3.6' paškritiski vērtēt apgūtās zināšanas un prasmes, patstāvīgi pilnveidot savu profesionālo

meistarību;

3.7. atkļāti vērsties pret darbībām, kas vājina draudzĻas attiecības kolektīvā, aizmuguriski

nekritizēt savus kolēģus;

3.8. veidot ciešu un produktīvu sadarbību ar skoļēnu vecākiem, laicīgi informēt viņus par skolas

aktualitātēm, veicināt pedagoģisko zināšanu izplatīšanu un izskaidr'ošarru;

3.9' bezpaviršības un tendenciozitātes' atbildigi un objektīvi izvērtēt skolēnu darbus un zināšanas,

pieļaujot, ka viņiem var būt iebildes pret vērtējumu; paredzēt un nodrošināt apelācijas

iespējas;

3.10. būt Skolēna potenciālo iespēju atraisītājam, viņa personības veidotājarn; neizmantot

savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus reliģiskus, politiskus vai personiskus uzskatus;

3.1 1 . cienīt skolēnu savdabību, kopt to, radināt audzēkņus patstāvīgi, brīvi un atbildīgi lemt un

rīkoties;

3.l2. katrā skolēnā censties saskatīt pozitīvās īpašības, veidot savstarpējās attiecības,

balstoties tieši uz tām;

3.l3. būt gatavam uzklausīt skoļēnu un vecāku kritiku, argumentēti izskaidrot to risināšanas

iespējas un variantus, saudzēt skolēnu un vecāku pašcieņu;

3.14. būt iecietīgam, labestĻam, nepieļaut rupjību attiecībās ar skoļēniem, veoākiem,

koleģiem, nepārsteigties ar vērtējumu un lēmumiem;

3 . 1 5 . izsakot aizrādīj umus, ņemt vērā bērna Vecuma psiholoģiskās īpatnības;

3.16. ar savānr zināšanām, rīcību un stāju vienmēr censties but ētiskas uzvedības paraugam,tā

apliecinot Skolas Ētikas kodeksa nozīmi ikdienas dnvē;

3'17. sarunās ar skoļēniem, kolēģiem un vecākiem, ievērot konfidenciaļitātes principu un

ētikas likumus;

3. ļ 8. apģerba ievērot lietišĻo etiĻeti'

4. Skolas darfo'inieku ētikas pamatprincipi

ļkvienam Skolas darbiniekam:

4.l. augstu vērtēt iespēju strādāt Rīga.s 41.vidusskolā, apzinoties, ka no viņa darba ir atkarīgs

kopīgais skoļas veikums, panāitumi un prestižs sabiedrībā;

4.2. apzināties un pienācīgi novērtēt to, ka saskarsmes loks ikdienā ir daŽada vecuma sļ<olēni'

kuriem nepieciešama Ļaša unlanība (atkarībā nO vecuma), komunicēšanas kultūra, pacietība-

un ie.iūtība;



4.3. apzinīties, ka ētiska uzvedība ir atkarīga ne tikai no vadības rīkojumiem, bet gan no

personiskās attieksmes pret saviem pienākumiem un ētikas normām;

4.4. savā darba ievērot un pild-lt darba pienākumos norādīto, būt lojālam ar tiešo priekšniecību,

vienlaikus nebaidīties izteikt konstruktīvus priekšlikumus darba kvalitātes uzlabošanai un

kopīgo interešu ievērošanai;

4.5. pretvisām Skolas struktūrvienībām attiekties vienlīdzrgi, nodrošinot, lai resrtrsi, pakalpojumi

un iespējas butu pieejami visiem, kam tie paredzēti;

4.6. saudzēt, taupīt, aizsargāI Skolas īpašumu; rūpēties, lai skoļas resursi tiktu izr-nantoti tikai tiem

mērĻiem, kam tie paredzēti;

4'7. bLlt pieklajrgiem, laipniem, izpa|īdūg\em, nepieļaut aprunāšanu, izturēties ar cieņu pret

visiem, respektējot katra veikto darbu, tiesības un pienākumus;

4.8. vienmēr ievērot darba disciplīnu, apzinīgi pildīt savus pienākumus, uzņemoties personisku

atbildību par padarīto un sekām;

4.9. nevair-lties pieņemt ļēmumus atbilstoši savai kompetencei'

S.Ētikas kodeksa realizācija

Skolas Ētikas kodekss ir pieejarrrs visiem Skolas skolēniem, skolotājiem, vecākiem,

darbiniekiem, sabiedrībai. Tas atrodams Skoļas bibliotēkā un skolas mājas lapā.

Tā tapšanas procesā tiek iesaistīts ikviens Skoļas saimes ļocekļis - skoļas padomes pārstāvji.

skolas psihologi un sociāļie pedagogi. skolēnu pašpārvalde, skolēni, skolotāji, skolas darbinieki.

Ar Ētikas kodeksu tiek iepazīstināts katrs Skoļas saimes loceklis, kā arī visi tie, kas uzsāk

mācības vai darba gaitas Skoļas.

Skoļas Ētikas kodeksa īstenošanu sekmē un uzrauga direktora apstiprināta Ētikas komisija, kas,

pamatojoties uz Ētikas kodeksu un Ētikas komisiias reglamentu, sniedz un izskata Ētikas kodeksa

neievērošanas un nepildīšanas gadļumus (l. pielikums) un pieņem lēmumus, kņri nav pretrunā ar

Latviias Republikas likumdošanas normām.

Skolas Ētikas komisijas sastāvu ievēl atklati balsojot un var tikt iekļauti:

O Skolas direktors;

O Direktora vietnieki;

S) Skolas psihologi;

(9 Skolas sociālie pedagogi;

O Skolas darbinieki;

O Skolas pašpārvaldes locekļi- skolēnu domes vadītaji vai to vietnieki

Secība, kādā tiek izskatīti Ētikas kodeksa pārkāpumi:

1) ziņojunra nodošana direktoram vai vietniekam;

2) gac1īiumā, ja persona, par kut'u rakstīts ziņojumā, māk paskaidrot savas rīcības motīvus, apzinās

savas darbības vērtējumu, kā arī atzīstas Ētikas kocļeksa neievērošanā, tad zir}ojums tālāk netiek

virzĪts izskatīšanai Ētikas komisi.iai. To izskata tikai direktora vai tā vietnieku kabinetā;

3) bet. ja persona daŽādu iemesļu dēļ noātzīSt savu vainu, tiek sasaukta Ētikas korrrisļa vislnaz

sešu ciļvēku sastāvā. Ja Ētikas komisiļa <ļod sled.zienu, ka persona ir vainīga un pārkāpts skolas

Ētikas kodekss, tad par šo gadļumu pf;rsollas ļietā tiek veikts ieraksts.
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Rīgas 4 1.vidusskolas Ētikas kodeksa
neievērošanas un nepildīšanas

ZIŅoJUMS

l.pielikurns

Rīgas 41.vidusskolas
Ētikas komisijai

ziņoju, ka

Datums
Paraksts

( Paralcsta atšifrējums - Yārds, uzvārds)



2.pielikums
Rīgas 41.vidusskolas

Ētikas komisijai

PASKAIDROJUMS
Notikuma izklāsts

Rīcības rnotīvi

Personiskais rīcības vērtējums

Nepieciešamāpa|īdzfua

Datums
Paraksts

(Paraksta atšifrējums - vārcls, uzvārds)

Sociālā pedagoga
komentārs

Skoļas psihologa komentārs



D ir ektor a v ietnie ka komentār s

Skolēnu pašpārvaldes locekļa komentār s

Skoļas Ētikas komisijas ļēmums

Datums
Paraksti

I skolas direktors / / direktora vietnieks/

/ skolas psihologs / / skolas sociālais pedagogs /

/ skolēnu pašpārvaldes ļocekļis/
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Par Ētikas komisļas sastāvu

PamatojotiesuzRĪgasdomes Zaal'gadasjūlijalēmumuNr.3913n,ParRīgaspilsētas
pašvaldības Ētikas kodeksu un Ētikas komišļas parauĻohkumu" un RĪgas 4i.vidusskaļas
2a 1 5 .gada 2 1 . decembra pedagoģiskās sēdes ic*u*,r,"nosaku:

1' Veikt izmuņas Rrgas 41.vidusskolas Ētikas komisijas sastāvā un noteiĻ1 sekojošu Ētikaskomisijas sastāw ar 2aĶ.gada 4 janvān:
Vitālijs Poļakovs * direktors;
Mfua Tomasa _ direktora vietnieee izglītības jomā;
Elga Androvica_ direktora vietniece izglītībās jomā;
Skoļas psihologs;

2" Atz'Lt

Sociālais pedagogs;
Sekretāre;
Skoļēnu pašpārvatdes

par spēku zaudējušu 20
pārstāvis"
12 -gada 20 janv āra rīkoj umu Nr. 1 4 _pr "Par Ētikas kor'ni si ļ rrssastāvu"
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