
NATJECANJE UČENIKA/UČENICA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE 
IZ OBRAZOVNOGA SEKTORA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

 

ETIČKI KODEKS 
 

DRŽAVNOG NATJECANJA UČENIKA I UČENICA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE 
HRVATSKE U OBRAZOVNOM SEKTORU ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

 
 

1. 
Ovaj Etički kodeks određuje pravila profesionalnog ponašanja svih sudionika državnog 

Natjecanja. On ističe profesionalnu odgovornost kao i odgovornost svakog sudionika na 
Natjecanju, nastavnika prema nastavniku, nastavnika prema učenicima, roditeljima, 
suradnicima i partnerima, poslodavcima i široj javnosti. Cilj Etičkog kodeksa je promicanje 
pozitivne prakse, poticanje svih sudionika Natjecanja da budu istaknuti primjeri i održavaju 
osobni ugled i ugled svoje profesije u zajednici koju predstavljaju.  

 
2. 

Državno Natjecanje učenika i učenica u strukovnim disciplinama pravilima je određen 
postupak iskazivanja znanja, vještina i sposobnosti učenika i učenica.  
 

3. 
Na Natjecanjima sudjeluju učenici i učenice koje se ističu znanjem, vještinama i 

sposobnostima u skladu s programom i pravilima pojedinog natjecanja i stoga su državna 
Natjecanja za učenike koji se obrazuju u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj 
kruna njihovog srednjoškolskog obrazovanja. 
 

 
4. 

Etički kodeks državnog Natjecanja, Protokol državnoga Natjecanja te Upute za provedbu 

natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2018. 
godini jednako su važni za provedbu Natjecanja. 
 

 
5. 

Ponašanje sudionika Natjecanja treba biti u skladu s prijateljskim okruženjem, a u cilju 
upoznavanja svih sudionika Natjecanja (natjecatelja i mentora). Natjecanje bi trebalo proteći u 
što opuštenijem ozračju. 
 

 
6. 

Mentori učenika koji se natječu, za vrijeme Natjecanja, ne smiju biti nazočni u 
prostorima, učionicama ili radionicama u kojima se održava Natjecanje. 
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7. 
Tijekom odvijanja Natjecanja mentori i organizatori Natjecanja te drugi sudionici na 

Natjecanju mogu koristiti sve ostale prostore i prostorije koje je škola domaćin ustupila za 
odvijanje Natjecanja. Tijekom samog Natjecanja sudionici Natjecanja ne smiju komentirati niti 
raspravljati o postavljenim pitanjima i odgovorima na njih, o praktičnom radu natjecatelja, o 
provedbi Natjecanja ili o bilo kojem drugom dijelu Natjecanja. Za sve takve komentare i 
rasprave tijekom Natjecanja koristi se prostorija za rad članova Državnoga povjerenstva. 

 
 

8. 
Natjecatelji i dežurni nastavnici tijekom Natjecanja ne smiju koristiti mobilne uređaje ni 

internet. 
 
 

9. 
Natjecatelji i mentori te drugi sudionici Natjecanja tijekom Natjecanja moraju 

izbjegavati sve oblike verbalnog obračuna, a posebice je zabranjen fizički obračun. 
 

 
10. 

Za vrijeme trajanja Natjecanja i smotre ne smije se konzumirati alkohol ni bilo koje 
opojno sredstvo ili droga. 
 

11. 
Za ponašanje natjecatelja na Natjecanju odgovorni su mentori. Za svoje ponašanje i 

natjecatelji i mentori odgovorni su Etičkom povjerenstvu državnog Natjecanja.  
 

12. 
Odgovornost za moguću nastalu materijalnu štetu snosi škola iz koje dolazi natjecatelj 

ili mentor.   
 

13.  
Za praćenje primjene odredaba Etičkog kodeksa i ispunjavanja obveza iz Etičkog 

kodeksa u školi domaćina državnog natjecanja osniva se Etičko povjerenstvo. Etičko 
povjerenstvo ima predsjednika i šest članova. Predsjednik je ravnatelj škole domaćina u 
kojem se Natjecanje održava za tekuću školsku godinu, a ostali su članovi imenovani članovi 
Državnog povjerenstva za pojedinu disciplinu.  Mandat Etičkog povjerenstva traje u nastavnoj 
godini u kojoj se održava Natjecanje, a prestaje završetkom državnog Natjecanja.  

 
14. 

U slučaju žalbe mentori i natjecatelji dužni su se ponašati u skladu s Uputama za 

provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u 

strukovnim disciplinama u 2018. godini. Tijekom žalbenog postupka svrha i motiv žalbe ne 
smiju se komentirati s drugim natjecateljima. Svaka je žalba individualna. Dogovor može 
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postojati samo između natjecatelja i mentora i to u posebnoj prostoriji bez nazočnosti drugih 
osoba. 

 
15. 

Nastavnik i stručni suradnik mentor, učenik, član Državnog povjerenstva ili sudionik 
škole domaćina Natjecanja koji smatra da je neki od obveznika primjene ovog Etičkog 
kodeksa tijekom Natjecanja postupio suprotno odredbama Kodeksa, može dostaviti svoju 
pritužbu Etičkom povjerenstvu.  
Pritužba se podnosi isključivo u pisanom obliku Etičkom povjerenstvu u tajništvu škole 
domaćina Natjecanja sukladno važećim pravilnicima Natjecanja.   
Pritužba iz članka 12. mora sadržavati podatke: 
- o opisu činjeničnog stanja 
- o odredbama Etičkog kodeksa koje su činjenjem ili propuštanjem povrijeđene. 

 
16.  

U slučaju nepoštivanja ili vrlo teških kršenja povreda ovog Etičkog kodeksa Etičko 
povjerenstvo u punom sastavu mora razmotriti prijavu o kršenju ovog Etičkog kodeksa. 
Pod pojmom grubih kršenja podrazumijeva se ometanje sudionika tijekom Natjecanja, 
uznemiravanje bilo kojeg sudionika Natjecanja (natjecatelja, mentora, članova Državnog 
povjerenstva, predstavnika nadležne Agencije, dežurnog nastavnika, radnike škole domaćina), 
nepoštivanje Protokola natjecanja, otežavanje rada Državnog povjerenstva. Zaključak iz ovoga 
članka Državno povjerenstvo donosi natpolovičnom većinom glasova i u punom sastavu. 
Pritužbu podnositelja Etičko povjerenstvo treba riješiti i svoj zaključak u pisanom obliku 
dostaviti podnositelju u roku od šest sati od primitka pritužbe.  
 

17. 
Ovaj se Etički kodeks ističe na mrežnoj stranici škole domaćina prije Natjecanja.  

 
 
                              Državno povjerenstvo 
 
 
 
Napomena: 
      Uporaba imenica (učenik, učitelj, natjecatelj, nastavnik, mentor, stručnjak, član) u tekstu 
podrazumijeva osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, učiteljice/učitelje, 
natjecateljice/natjecatelje, nastavnice/nastavnike, mentorice/mentore, članice/članove 
stručnjakinje/stručnjake. 
 


