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STAĻĢENES VIDUSSKOLAS ĒTIKAS KODEKSS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Skolas vadības, vispārējās izglītības pedagogu, atbalsta personāla, pirmsskolas 

izglītības skolotāju un skolotāja palīgu (turpmāk tekstā Skolotājs) darbs tieši 

ietekmē daudzu cilvēku prātu, gribu, jūtas, viņu likteņus, tāpēc Skolotāja darbs 

balstās uz visaugstākajiem standartiem. 

2. Skolotāju darbs ir atkarīgs no pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas 

izglītojamajiem (turpmāk Skolēni) un viņu vecākiem, aizbildņiem (turpmāk 

Vecāki), jo pamatos jau skola pastāv Skolēna, ne Skolotāja dēļ. 

3. Šī dokumenta pamatprincipi ir-profesionalitāte, atbildība, taisnīgums, cieņa,  

pašcieņa, smalkjūtība. 

 

II. Profesionalitāte koleģialitāte un atbildība 

 

4. Skolotājs audzina zinātkārus, godīgus, labestīgus, intelektuāli, tikumiski un 

estētiski attīstītus, fiziski pilnvērtīgus, spējīgus brīvi un atbildīgi lemt un rīkoties, 

demokrātiskai sabiedrībai uzticīgus skolēnus-savas tēvzemes patriotus. 

5. Skolotājs patstāvīgi pilnveido savu profesionālo meistarību, tiecas iepazīt visu 

jauno. 

6. Skolotājs dalās savā pieredzē, rūpējas par koleģialitāti, atklāti vēršoties pret 

darbībām, kas vājina draudzīgas attiecības kolektīvā. 

7. Skolotājs atzīst savu kolēģu pasniedzamo priekšmetu nozīmi un svarīgumu, 

neizceļ savu priekšmetu uz citu priekšmetu noniecināšanas rēķina. 

8. Skolotājs aizmuguriski nekritizē savus kolēģus, nedara neko tādu, kas varētu 

mazināt viņu autoritāti, nav pieļaujama ļaunprātīga zināšanu trūkuma un kļūdu 

izmantošana. 

9. Skolotājs tiecas pēc draudzīgām un lietišķām attiecībām ar skolēnu Vecākiem, 

informē viņus par skolas dzīvi, mērķiem, veikumu un vajadzībām. 

10. Skolotājs ir skolēnu potenciālo iespēju atraisītājs, viņu personību veidotājs, ir 

lojāls skolai un valstij, tomēr droši izmanto arī konstruktīvu kritiku. 

11. Skolotājs ar savu darbu un dzīves veidu apliecina stingru nostāju pret ļaunumu 

un netaisnību. 

12. Skolotājs neizmanto savas privilēģijas, lai uzspiestu kādus politiskos vai 

reliģiskos uzskatus. 
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III. Taisnīgums patiesums un smalkjūtība 

 

13. Skolotājs kopj dialoga kultūru- ieklausās otrā un vienmēr pamato savus 

uzskatus, bet nekad neuzspiež tos. 

14. Skolotājs taisnīgi vērtē mācību rezultātus, nepieciešamības gadījumā atzīst savas 

kļūdas un labo tās. 

15. Skolotājs konfliktsituācijas risina, nevairoties no konstruktīviem, pedagoģiski 

nepieciešamiem kompromisiem, neatgādina sen atrisinātus konfliktus. 

16. Skolotājs palīdz Vecākiem objektīvi novērtēt sava bērna darbību, izvairīties gan 

no aklas mīlestības, gan cietsirdības. 

17. Skolotājs citu klātbūtnē nesaka Vecākiem nepatīkamu patiesību par bērnu. 

18. Skolotājs nedara neko tādu, kas varētu mazināt skolēnu cieņu un respektu pret 

saviem Vecākiem, neizpauž viņu noslēpumus skolēniem. 

19. Skolotājs pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, neizrādot īpašu labvēlību 

vai privilēģijas kādai personai. 

20. Skolotājs cenšas izvairīties no tīšu konfliktsituāciju izraisīšanas, bet ja tas 

noticis- risina tās normāla dialoga veidā. 

21. Skolotājs visus strīdīgos jautājumus, kas radušies kolēģu starpā, risina bez 

skolēnu un citu personu klātbūtnes normāla dialoga veidā. 

 

 


