
TIJEKOM GODINA UVIĐAJU SE MANJKAVOSTI 

ETIĈKOG KODEKSA PA ĆE SE PRISTUPITI 

MIJENJANJU ISTOG. 

 

NEKI PRIJEDLOZI KOJIMA ĆE SE NADOPUNITI 

ETIĈKI KIODEKS :  

 
 

ODGOVORNOST PREMA ŠKOLI KORISNIKA ŠKOLE  ( učenici i roditelji ili skrbnici i ostali korisnici 
školdskog prostora ) 

RODITELJI 

 

1. roditelji ili skrbnici  su dužni u odgoju svoje djece usko surađivati sa školom 

2. štetu počinjenu na objektu škole ili inventaru od strane učenika  roditelj je dužan 

nadoknaditi u visini računa popravka štete 

3. roditelji su dužni pratiti razvoj svoje djece i slušati upute učitelja i razrednika 

4. eventualne nesuglasice s učiteljima ili razrednicima roditelji su dužni rješavati sa 

stručnom službom i  ravnateljem 

5. u komunikaciji s učiteljima, razrednicima ili stručnom službom roditelji, ali  i svi 

sudionici u razgovoru,  dužni  su uljudno komunicirati poštujući instituciju u kojoj se 

nalaze te uvažavati i persirati jedni druge 

6. roditelji moraju biti prikladno odjeveni odgojno obrazovnoj ustanovi 

7. podizanje glasa, prijetnje, omalovažavanja i psovke nisu dozvoljene u školskim 

prostorima, kao ni u telefonskoj komunikaciji svako će se eventualno neprimjereno 

ponašanje radnika škole prema roditeljima sankcionirati, ali će i svako neprimjereno 

ponašanje roditelja prema učiteljima biti prijavljeno nadležnim službama 

8. roditelji koji ne poštuju načela jednakosti te svoju poziciju u razredu ili u  tijelima 

škole ( Vijeće roditelja, Školski odbor … )  zloupotrebljavaju za stjecanje prednosti 

pred drugim roditeljima u svoju korist i korist svojega djeteta ( ,, navlačenje,, ocjena, 

statusa ….) neće biti dozvoljeno sudjelovati u radu tih tijela ili drugih predstavničkih 

tijela škole ( o tome će odlučivati Etičko povjerenstvo ) 

 

Uĉiteljsko vijeće je na sjednici 17 lipnja donijelo odluku : 

 

Uĉiteljsko vijeće se obavezuje sprijeĉiti bilo kakav negativan utjecaj 

ili pritisak roditelja ili grupe roditelja preko Tijela škole koje bi 

omalovažavale i diskreditirale Školu i njezine djelatnike u obavljanju 

svoje djelatnosti prema lokalnoj samoupravi, Ministarstvu ili 

vanjskim utjecajima ( novinarima ….. )  koji bi mogli štetiti Školi   
  

9. roditelji su dužni, prateći razvoj svoje djece, redovno dolaziti na individualne 

razgovore i roditeljske sastanke 

10. roditelji se ne smiju uključivati se u privatnost drugih (učenika/učenica,roditelja, 

učitelja) niti uspoređivati situacije 
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11. roditelji ne smiju podržavati dijete u lošim navikama ( pisanje lažnih ispričnica ili 

donošenje lažnih liječničkih ispričnica, odgode odgovaranja bez istinitih razloga ….. ) 

12. roditelji ne mogu bez čvrstog razloga učitelje zvati u neradno vrijeme , i time 

uznemiravati privatnost učitelja 

13. sve izjave djece  prema učiteljima treba prvo provjeriti s učiteljima i stručnim 

suradnicima, pa tek onda donositi sudove 

14. Pod neprihvatljivim ponašanjem roditelja se smatra i davanje darova za nastavnika ili 

nekog drugog uposlenika škole za koje postoji jasna pretpostavka da će posredno ili 

neposredno utjecati na njihovu objektivnost, u ispunjavanje profesionalnih obveza te 

poštivanje profesionalnih prava i dužnosti. 

 

 

15. Obaveza je roditelja otkloniti svaki pokušaj korupcije, prijavljivanjem pokušaja 

korupcije Etičkom Vijeću. Odgovornost dijeli i onaj ko daje poklon kao i onaj ko 

prima poklon. 

 

Donacije i sponzorstva za školu se ne smatraju koruptivnim ako su u interesu općeg 

razvoja škole i ako iza donacije ili sponzorstva ne stoji očekivanja roditelja za bilo koji 

oblik privilegija za njegovo dijete. 

 

 

 

16. Ukoliko djelatnik škole ili roditelj svojim izjavama i postupanjima šteti ugledu drugih 

djelatnika, roditelja ili škole mora za svoje postupke odgovarati pred etičkim 

povjerenstvom. 

 

Zvonko Piljek, ravnatelj 

 


