
Na temelju članaka 58. stavak 1. i  članka  118. .Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08; 86/09, 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 

94/13; 152/14; 7/17) i članaka 21. stavak 3. i članka 36.. Statuta Osnovne škole Komiža, 

Komiža  Školski odbor je na sjednici održanoj 16. ožujka  2017. godine donio  

 

ETIČKI  KODEKSU  NEPOSREDNIH  NOSITELJA 

ODGOJNO-OBRAZOVNE  DJELATNOSTI 

 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim etičkim kodeksom uređuju se pravila primjerenog ponašanja neposrednih nositelja 

odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi  Komiža  (u daljem tekstu: Škola)  utemeljena 

na Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, provedbenim propisima i pedagoškom standardu 

osnovnog školstva. 

Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koje neposredni nositelji 

odgojno – obrazovne djelatnosti u školskoj ustanovi (u daljnjem tekstu učitelji i stručni 

suradnici) uvažavaju u svojem djelovanju. 

Cilj je Etičkoga kodeksa poticati razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno 

opravdanoga ponašanja te njihovu primjenu. Etički kodeks nastoji afirmirati i promicati 

osjetljivost za vrijednosti koje su specifične za odgojno – obrazovnu djelatnost u najširem 

smislu, a koje nisu ili još nisu ugrađene u postojeću zakonsku regulativu. 

Svi učitelji i stručni suradnici moraju biti upoznati s Etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili 

nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava neetično ponašanje. 

 

Članak 2. 

Etički kodeks odnosi se na svaku osobu koja u Školi radi prema ugovoru o radu, ugovoru o djelu, 

ugovoru o volonterskom radu i ugovoru o volontiranju.  

Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način i na druge osobe koje nisu 

zaposlenici Škole, ali sudjeluju u radu i djelovanju Škole, ako i ukoliko se ponašanje i djelovanje 

tih osoba može izravno povezati sa Školom.  

 

 

Članak 3. 

Etičkim kodeksom Osnovne škole Komiža građani (učenici, roditelji, staratelji i ostali građani) 

se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od učitelja i stručnih suradnika. 

Škola nastoji zajamčiti i promicati najviše etičke i profesionalne vrijednosti u provedbi svo jih 

temeljnih zadataka odgoja i obrazovanja. U skladu s tim uvjerenjima od svih učitelja i stručnih 

suradnika očekuje se poštivanje etičkih vrijednosti njihovih profesija i moralnih vrijednosti u 

najširem smislu a kao što su  poštenje, pravednost, vjerodostojnost, odgovornost, međusobno 

poštivanje i sl.   

Cilj Etičkoga kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je svim osobama zajamčen razvoj u skladu s 

njihovim sposobnostima i sloboda u stupnju u kojem ne ograničava slobodu drugih osoba.  

Etički kodeks promiče ozračje u kojem svi učitelji i stručni suradnici u obavljanju svoje 

djelatnosti čuvaju ugled i dostojanstvo svoje profesije te se odgovorno uz poštivanje načela 

Etičkog kodeksa  odnose prema svojim kolegama, učenicima, roditeljima, skrbnicima i ostalim 

građanima koji dolaze u kontakt sa Školom. 
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II. ZAŠTITA OSOBNOG POLOŽAJA I OBAVLJANJA ODGOJNO-OBRAZOVNE 

DJELATNOSTI 

Članak 4. 

Na obavljanje poslova i ponašanje u Školi primjenjuju se načela: 

 

(1) Načelo neometanog uživanja prava 

Škola svakom svom radniku i učeniku mora unutar Škole osigurati uživanje svih ljudskih prava 

te poštovanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. 

Od svih učitelja i stručnih suradnika očekuje se poštivanje svih zakona i pravnih propisa koji se 

tiču njihovih obveza. Škola ima obvezu osigurati uvjete nužne za upoznavanje učitelja i stručnih 

suradnika sa svim relevantnim pravilima koja se tiču njihovih obveza.  

Svim učiteljima i stručnim suradnicima treba osigurati jednaku mogućnost pritužbe i 

ravnopravan položaj u postupku ispitivanja povreda odredbi Etičkoga kodeksa. 
 

 

(2) Načelo poštovanja dostojanstva osobe  

Svi radnici Škole, trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na integritet 

i dostojanstvo. 

Radnik Škole treba poštovati dostojanstvo i osobnost učenika, kolega, roditelja i drugih osoba s 

kojima dolazi u kontakt prigodom obavljanja poslova. 

Svim radnicima i učenicima Škole mora biti osigurano pravo na privatnost.  

Svim učiteljima i stručnim suradnicima treba osigurati jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih 

obveza, iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja. 

 

(3) Načelo zabrane diskriminacije 

Svakome je u Školi u bilo kojem obliku zabranjeno izražavanje diskriminacije prema rasi ili 

etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, 

nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, 

obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, 

invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.  

 

(4) Načelo jednakosti i pravednosti 

Svaki radnik Škole, učenik i njegov roditelj trebaju se ponašati na način koji isključuje svaki 

oblik neravnopravnosti, zloporabe, zlostavljanja, iskorištavanja, uznemiravanja ili 

omalovažavanja.  

Škola je dužna osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.  

Učitelji i stručni suradnici ne smiju osobne interese pretpostaviti objektivnom prosuđivanju i 

profesionalnom obavljanju radnih obveza. 

Radnici Škole ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi 

utječu na etično i profesionalno obavljanje radnih obveza.  

 

(5) Načelo samostalnosti nastavnog i drugoga stručnog rada 

Učitelju i stručnom suradniku jamči se pravo autonomnog djelovanja u izvođenju nastave i 

drugom stručnom radu u skladu s propisima, nastavnim planom i programom, nacionalnim i 

školskim kurikulumom. 

Svim učiteljima i stručnim suradnicima treba priznati pravo i osigurati uvjete nesmetana 

profesionalnoga razvoja i usavršavanja u skladu s njihovim  osobnim interesima i mogućnostima 

te u mjeri u kojoj ne narušavaju to isto pravo drugih osoba. 

Svi radnici Škole trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima te se kloniti 

procjene stručnosti kolega i javnog iznošenja takvih procjena.  
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(6)  Načelo sudjelovanja u društvenim procesima 

Svi učitelji i stručni suradnici imaju obveze i odgovornosti prema drugima u smislu poštena, 

iskrena i nepristrana ponašanja i u smislu rada na podizanju kriterija izvrsnosti u svim domenama 

radi ostvarivanja zajedničkog dobra Škole. Njihova je obveza   poticati aktivnost učenika u 

smislu utjecaja na razvoj kritičkog i argumentiranog mišljenje  

Obveza radnika Škole je svojim ponašanjem doprinijeti  dobrom i ugodnom radnom ozračju u 

Školi.  

 

(7) Načelo profesionalnosti 

U svojem djelovanju radnici Škole slijede načela profesionalne izvrsnosti, objektivnosti, 

razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.  

Odnos radnika Škole prema korisnicima usluga mora biti profesionalan, nepristran i u skladu s 

pravilima etičkog ponašanja.  

Učitelji i stručni suradnici usklađuju svoje odgojno–obrazovno djelovanje s ciljevima i 

interesima Škole te s radom ostalih sudionika u odgoju i obrazovanju. Učitelji i stručni suradnici 

međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima vezano za 

odgojno–obrazovni proces, pojedinca i razredni odjel.  

Informacije o učenicima su povjerljivog sadržaja i nužno je obazrivo postupati s njima u cilju 

zaštite privatnosti učenika. Potrebno je osigurati tajnost onih podataka o učeniku kojih bi 

nekompetentna interpretacija učeniku mogla dodatno otežati umjesto riješiti situaciju.  

Obveza radnika Škole je poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te stalnog stručnog 

usavršavanja.  

Kriteriji vrednovanja i napredovanja su stručnost, sposobnost i profesionalnost te rezultati u 

obavljanju određene vrste poslova i zadataka.  

Ocjenjivanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojeg radnika Škole treba počivati na 

kriterijima koji su relevantni za obavljanje djelatnosti ili profesionalne obveze.  

Radnici Škole i korisnici trebaju težiti objektivnosti. Radnici Škole ne smiju dopustiti da 

predrasude bilo koje vrste utječu na njihov odnos s drugim osobama i objektivnost u radu 

 

(8) Načelo slobode mišljenja i izražavanja 

U svim područjima života i rada u Školi se potiče i podržava sloboda mišljenja i izražavanja.  

Učitelj i stručni suradnik u dijalogu s učenicima, u nastavnom procesu i izvan njega, mora 

poštivati principe nenasilne komunikacije.  

Učitelji trebaju osigurati evaluaciju i ocjenjivanje koje je valjano, otvoreno, pravedno, 

objektivno, pravodobno i javno.  

 

(9) Načelo razvoja osobnih mogućnosti 

Svakom učitelju i stručnom suradniku  jamči se stjecanje novih znanja te razvoj osobnih 

potencijala putem cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim mogućnostima.  

Učitelj i stručni suradnik u obavljanju dužnosti primjenjuje stručno znanje na način koji 

učenicima pomaže u ostvarivanju njihovih prava.  

Od učitelja i stručnog suradnika se očekuje uvažavanje i prihvaćanje učenika s različitim 

sposobnostima i interesima i poticanje intelektualnog, emocionalnog i moralnog razvoja učenika.  

 

(10) Načelo zaštite okoliša i skrbi za održivi razvoj 

U Školi se sve djelatnosti trebaju obaviti u skladu s međunarodnim i domaćim standardima za 

zaštitu okoliša i održivog razvoja zajednice i društva. 
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Članak 5. 

U obavljanju poslova u Školi i ponašanjem na javnome mjestu učitelj i stručni suradnik i drugi 

radnik Škole  treba paziti da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u djelatnost osnovnog 

odgoja i obrazovanja kao javne službe. 

Članak 6. 

Kod obavljanja privatnih poslova učitelj, stručni suradnik i drugi radnik Škole ne smije isticati 

položaj ili ovlaštenja koja ima u Školi. 

Članak 7. 

Neprihvatljivo je svako ponašanje prema drugoj osobi kojemu je cilj povrijediti njezinu 

osobnost. Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin kojim se ponižava ili vrijeđa druga osoba, 

osobno dostojanstvo, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvaliteta života te 

osobe.  

Uznemiravanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili 

fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih okolnosti ili koji 

drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.  

Neprihvatljivo je svako spolno uznemiravanje. Spolno uznemiravanje je specifičan oblik 

uznemiravanja koji uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga 

spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski 

koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje 

koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljiva i uznemirujućeg materijala te zahtijevanje 

spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.  

Treba izbjegavati situacije koje između radnika mogu dovesti do sukoba interesa.  

Svaki oblik uznemiravanja koje je počinio radnik Škole, učenik, roditelj ili skrbnik treba prijaviti 

nadležnoj instituciji.  

 

 

 

III. ODNOS UČITELJA, STRUČNIH SURADNIKA I UČENIKA 

 

Članak 8. 

Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima trebaju: 

 

- izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima osnovnog 

odgoja i obrazovanja 

- prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja 

- nastojati da učenici što djelotvornije postignu ciljeve predmeta 

- osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu 

- obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima 

- pridonositi intelektualnom razvoju učenika  

- poticati aktivnost učenika i njihovo kritičko i argumentirano mišljenje, te izbjegavati sve 

djelatnosti koje bi mogle omesti taj razvoj; 

- ocjenjivati učenička dostignuća pravodobno, pošteno, stručno i objektivno: osigurati 

transparentnost i javnost ocjenjivanja, odnosno objektivno i valjano vrednovati učenička 

postignuća u cilju poticanja njihova razvoja i poštujući njihovu osobnost; 

- poštovati dignitet svojih kolega i u suradnji s njima raditi u interesu napredovanja svih 

učenika; 

- saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje.  

- uzimati u obzir mišljenje i ocjene učenika o svojoj nastavnoj kompetenciji u cilju 

unapređivanja kvalitete nastavnog procesa.  
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Članak 9. 

Učenici, roditelji i skrbnici  dužni su učitelje i stručne suradnike upoznati sa svim okolnostima 

koje imaju utjecaj na ispunjenje obveza učenika u odgojno-obrazovnom radu. 

U ispunjavanju nastavnih obveza učenici ne smiju rabiti nedopuštena tehnička pomagala, 

prepisivati od kolega ili se na drugi način služiti nedopuštenim radnjama. 
 

Članak 10. 

Učitelji i stručni suradnici ne smiju učenikova znanja i uratke koristiti za svoje osobne potrebe ili 

probitke. 

 
 

IV: ODNOS UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA  PREMA RODITELJIMA, 

SKRBNICIMA I DRUGIM GRAĐANIMA 
 

Članak 11. 

U odnosu prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima učitelji i stručni suradnici trebaju  

nastupati pristojno, skromno, nepristrano, savjesno i profesionalno. 

Kod obavljanja poslova učitelji i stručni suradnici  trebaju primijeniti svoje stručno znanje na 

način da roditeljima, skrbnicima i građanima pomažu u ostvarivanju prava u djelatnosti odgoja i 

obrazovanja. 

Posebnu pozornost učitelji i stručni suradnici  trebaju obratiti na osobe s invaliditetom i druge 

osobe s posebnim potrebama. 

Članak 12. 

U službenoj komunikaciji s roditeljima, skrbnicima i drugim građanima učitelji i stručni 

suradnici  trebaju  se služiti hrvatskim jezikom,  razumljivim rječnikom i latiničnim pismom. U 

slučaju međunarodne suradnje ili zbog zahtjeva određenog posla,  učitelji i stručni suradnici  se u 

službenoj komunikaciji mogu služiti i drugim jezikom i/ili pismom. 
 

Članak 13. 

Učitelju i stručnom suradniku  nije dopušteno od roditelja, skrbnika ili drugih građana primati 

darove, usluge ili ih poticati na darivanje i  pružanje usluga.   

Nedopustiv je svaki oblik nepotizma. Nepotizmom se smatra svako djelovanje u kojem srodstvo 

određene osobe uvjetuje povlašteni položaj te osobe u odnosu na druge osobe.   
 

Članak 14. 

Učitelj i stručni suradnik se treba suzdržavati od svih oblika korupcije, a svojom aktivnošću kod 

svih poticati spoznaju o štetnosti korupcije. 

 

 

V. MEĐUSOBNI ODNOSI UČITELJA  I  STRUČNIH SURADNIKA  
 

Članak 15. 

U međusobnim odnosima učitelji i  stručni suradnici trebaju iskazivati uzajamno poštovanje, 

povjerenje, pristojnost, strpljenje i suradnju. 
 

 

Članak 16. 

Učitelj i stručni suradnik  ne smije druge učitelje i stručne suradnike  ometati u obavljanju 

njihovih poslova. 

Učitelji i stručni suradnici  trebaju redovito razmjenjivati informacije i mišljenja o radnim i 

stručnim pitanjima. 

Učitelji i stručni suradnici  trebaju  poštovati položaj svojih kolega i s njima raditi u interesu što 

kvalitetnijeg obavljanja školske djelatnosti. 
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Članak 17. 

U okviru svoga položaja ravnatelj Škole treba poticati učitelje, stručne suradnike i druge radnike 

na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te 

korektan odnos prema roditeljima, skrbnicima i drugim građanima. 

 

 

 

VI. JAVNO NASTUPANJE  

Članak 18. 

U svim oblicima javnih nastupa u kojima predstavlja Školu, svaki radnik treba iznositi stajališta 

Škole u skladu s propisima, dobivenim ovlastima i stručnim znanjem, odredbama Etičkog 

kodeksa te paziti na osobni ugled i ugled Škole.  

Kod javnih nastupa u kojima radnik Škole  ne predstavlja Školu, a koji su tematski povezani sa 

Školom, radnik je dužan naglasiti da iznosi osobno gledište. 

 

 

VII. ETIČKO POVJERENSTVO 

Članak 19. 

Radi savjetovanja Škole u pitanjima ostvarenja Etičkog kodeksa te razvoja i praćenja primjene 

odredbi etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz Etičkog kodeksa u Školi se osniva etičko 

povjerenstvo.  

Etičko povjerenstvo donosi mišljenja o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u 

konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.  
 

Članak 20. 

Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 Za svakog člana povjerenstva imenuje se jedan zamjenik.  

Ako se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja učenika ili je pitanje od 

neposredne važnosti za učenike, povjerenstvo se proširuje za dva člana koji se imenuju iz reda 

učenika.  

  Članak 21. 

Predsjednika i članove povjerenstva imenuje ravnatelj prema prijedlogu Učiteljskog vijeća. 

Mandat etičkog povjerenstva je dvije godine. 

 

 

VIII. PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA ODREDBI ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 22. 

Učitelj, stručni suradnik, učenik, roditelj, skrbnik i drugi građanin koji smatra da je netko od 

obveznika primjene etičkog kodeksa postupio suprotno odredbama kodeksa, može dostaviti 

svoju pritužbu etičkom povjerenstvu. 

Pritužba se može podnijeti u pisanom obliku ili u zapisnik u tajništvu Škole. 
 

Članak 23. 

Pritužba iz članka 22. mora sadržavati podatke: 

- o opisu činjeničnog stanja 

- o odredbama etičkog kodeksa koje su činjenjem ili propuštanjem povrijeđene. 

 

Članak 24. 

Pritužbu podnositelja etičko povjerenstvo treba riješiti i svoj zaključak u pisanom obliku 

dostaviti podnositelju u roku do 30 dana od dana primitka pritužbe. 
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IX. POSTUPAK PRED ETIČKIM POVJERENSTVOM 
 

Članak 25. 

Postupak pred etičkim povjerenstvom pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti 

određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.   

Zahtjev za davanjem mišljenja mogu podnijeti ravnatelj Škole, Učiteljsko vijeće, sindikat, 

Školski odbor i druga tijela Škole.  

Ako se zahtjev za davanjem mišljenja odnosi na mišljenje o sukladnosti djelovanja ili ponašanja 

ravnatelja Škole s načelima i pravilima Etičkog kodeksa, inicijator se može obratiti Učiteljskom 

vijeću koje će većinom glasova svih članova odlučiti hoće li se pokrenuti postupak pred etičkim 

povjerenstvom.  

Zahtjev za davanjem mišljenja mora biti određen i mora točno i precizno opisati slijedeće:  

-  načelno pitanje o kojem je riječ;  

-  konkretne okolnosti slučaja i djelovanja odnosno ponašanja za koje se traži mišljenje o 

sukladnosti s načelima i pravilima Etičkog kodeksa. 

Uz zahtjev se mogu podnijeti i relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Etičkog 

kodeksa u vezi s kojima se osobito traži mišljenje.  
 

Članak 26. 

Nakon primitka zahtjeva predsjednik etičkog povjerenstva saziva sastanak povjerenstva u roku 8 

dana od dana primitka zahtjeva.  

Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatna razjašnjenja i obavijesti.  

Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnom slučaju, povjerenstvo može zatražiti očitovanje i 

razjašnjenje od zainteresiranih osoba.  

Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog radnika Škole, tom 

radniku se mora omogućiti da se izjasni o navodima i iznese svoje argumente.  

Etičko povjerenstvo Škole svoje mišljenje daje isključivo na temelju navoda i podataka iz 

zahtjeva, priloga uz zahtjev i dodatnih razjašnjenja podnositelja zahtjeva i drugih osoba. 

Povjerenstvo ne provjerava navode iz zahtjeva i očitovanja niti ima istražne ovlasti utvrđivati 

činjenice po vlastitoj inicijativi. Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama 

iz očitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih tvrdnji ne može se zaključiti iz materijala koji je 

podnesen u postupku, povjerenstvo će tu okolnost navesti u svom mišljenju te se ograničiti na 

davanje stajališta o načelnom pitanju.  

Ako je u zahtjevu zatraženo mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja s izričito navedenim 

odredbama Etičkog kodeksa, etičko povjerenstvo dužno je svoje mišljenje dati o sukladnosti s 

tim odredbama, no povjerenstvo je ovlašteno mišljenje proširiti i na sukladnost ponašanja s 

drugim načelima i pravilima Etičkog kodeksa.  
 

Članak 27. 

Mišljenje se donosi u pisanom obliku, u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva. Ako je 

povjerenstvo zatražilo dodatna razjašnjenja i obavijesti taj se rok računa od njihova primitka, no i 

tada mišljenje mora biti dano najkasnije u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ovi rokovi ne 

teku za vrijeme godišnjih odmora i drugih razdoblja u kojima u Školi nema aktivnosti.  

Mišljenje povjerenstva mora sadržavati slijedeće:  

- opis zahtjeva i pitanja o kojima je povjerenstvo raspravljalo,  

- navode o načelima i pravilima Etičkog kodeksa koje je u povodu zahtjeva povjerenstvo uzelo 

u obzir,  

- stajalište povjerenstva o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Etičkim 

kodeksom ili ne,  

- razloge za mišljenje povjerenstva,  

- podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne.  
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Ako je mišljenjem utvrđeno da određeno ponašanje nije u skladu s načelima i pravilima Etičkog 

kodeksa, ono može sadržavati i:  

- ocjenu povjerenstva o stupnju nesukladnosti i težini povrede etičkih načela uzrokovane 

takvim ponašanjem,  

- stajalište povjerenstva o načinima na koje se moglo izbjeći nesukladnost ponašanja s Etičkim 

kodeksom i/ili o mjerama koje bi mogle doprinijeti da do takvih povreda u buduće ne dolazi.  

Ako mišljenje nije dano jednoglasno, članovi povjerenstva koji su imali različito stajalište od 

većine, ovlašteni su svoja izdvojena mišljenja priložiti uz mišljenje povjerenstva.  

Iznimno, ako povjerenstvo zaključi da mu na temelju zahtjeva nije moguće donijeti svoje 

mišljenje, da nije nadležno za davanje mišljenja ili ako iz bilo kojeg drugog razloga ne može 

donijeti mišljenje, predsjednik povjerenstva je dužan o tome izvijestiti podnositelja u roku 30 

dana, te detaljno navesti razloge za ne donošenje mišljenja.  
 

Članak 28. 

Etičko povjerenstvo na kraju mandata dostavlja ravnatelju izvješće o svom radu. 

 

 

X. UPOZNAVANJE RADNIKA S  ODREDBAMA ETIČKOG KODEKSA 

Članak 29. 

Ravnatelj Škole ili radnik kojega ravnatelj ovlasti, dužan je sve radnike upoznati s odredbama 

ovog Etičkog kodeksa.  

Ravnatelj Škole ili radnik kojega ravnatelj ovlasti, dužan je svaku osobu s kojom je sklopljen 

ugovor iz članka 2., stavak 1. ove odluke, upoznati s odredbama ovoga etičkog kodeksa prije 

početka rada u Školi. 

 

 

X. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA 

Članak 30. 

Ovaj etički kodeks ističe se u zbornici Škole i kod ulaznih vrata u Školu. 

 

 

XII. STUPANJE NA SNAGU 

Članak 31. 

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa  prestaje važiti  Etički kodeks od 2009.  

Ovaj etički kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole. 

 

       PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA 

 

                                                    _________________________________ 

        Vlado Valentić, prof. 

Klasa:      003-05/17-01/01 

Ur. broj:  2190-07-05-17-2 

 

 

Etički kodeks objavljen je na oglasnoj ploči 16. ožujka  2017. godine. 

 

 

           RAVNATELJICA: 

 

       __________________________________  

        Melita  Mardešić, prof. 


