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           Temeljem članka 58., st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (NN 07./08.) i članka  23. Statuta I. osnovne škole,  Školski odbor  
I.osnovne škole Bjelovar  u suradnji s Učiteljskim vijećem, Vijećem roditelja, 
učenicima i ostalim djelatnicima škole na svojoj sjednici  12. siječnja 2009. 
godine  donosi   
  

 
ETIČKI KODEKS 

I. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

   
            Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti u 
 I. osnovnoj školi Bjelovar  ( u daljnjem tekstu Školi) uređuju se pravila dobrog 
ponašanja utemeljena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i 
drugim propisima, te Deklaracijom o pravima čovjeka i Deklaracijom o  pravima djeteta. 
            Etički kodeks predstavlja  zajednički sustav vrijednosti koje neposredni nositelji 
odgojno – obrazovne djelatnosti u školskoj ustanovi (u daljnjem tekstu učitelji/učiteljice i 
stručni suradnici/suradnice) 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. 
           Ustanovljavanje i propisivanje etičkih standarda dinamički je proces koji slijedi 
stalni razvoj razumijevanja prava i dužnosti čovjeka. Upravo radi takve naravi etičkih 
normi, ovaj Etički kodeks podložan je stalnim provjerama i promjenama sukladno razvoju 
i razumijevanju etičkih vrijednosti u specifičnom društvenom kontekstu. 

Škola ima obvezu osigurati nužne uvjete kako bi svi djelatnici Škole mogli biti 
upoznati s Etičkim kodeksom. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne 
opravdava neetično ponašanje. 
          Etičkim kodeksom I. osnovne škole Bjelovar učenici, roditelji / staratelji,ostali 
djelatnici kao  i svi partneri Škole upoznaju se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati 
od učitelja/učiteljica i stručnih suradnika/suradnica, te i sami slijediti takvo ponašanje. 
            Škola nastoji zajamčiti i promicati najviše etičke i profesionalne vrijednosti u 
provedbi svojih temeljnih zadataka odgoja i obrazovanja. 
             Sukladno  tim uvjerenjima od svih učitelja/učiteljica i stručnih 
suradnika/suradnica očekuje se lojalnost kako najvišim etičkim vrijednostima poštenja, 
pravednosti, vjerodostojnosti, odgovornosti, međusobnoga poštivanja tako i 
profesionalnim vrijednostima odgoja i obrazovanja . 
       Nadalje, cilj je ovog Etičkoga kodeksa stvaranje ozračja u kojem je svim osobama 
zajamčen razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i slobodom  mišljenja u smislu u 
kojem se ne ograničava sloboda mišljenja kao i opće slobode  drugih osoba.  
 Etički kodeks promiče ozračje u kojem svi učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice 
u obavljanju svoje djelatnosti čuvaju ugled i dostojanstvo svoje profesije, te se 
odgovorno i etički odnose prema svojim kolegama/kolegicama, učenicima/učenicama, 
roditeljima/starateljima i ostalim građanima koji dolaze u kontakt sa Školom,a što je 
utvrđeno i odredbama zakonskih akata Škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMELJNA NAČELA 
     
  

1. LJUDSKA PRAVA, POŠTIVANJE INTEGRITETA I DOSTOJANSTVA OSOBE 
 

Članak 1. 
I.osnovna škola  treba svakom  djelatniku osigurati uživanje svih ljudskih prava koja se 
ostvaruju unutar Škole te druga prava zajamčena Ustavom, propisima Republike 
Hrvatske kao i Deklaracijom o pravima čovjeka i Deklaracijom o dječjim pravima. 
             

Članak 2. 
 Svim učiteljima/učiteljicama i stručnim suradnicima/suradnicama treba priznati pravo i 
osigurati uvjete nesmetanog profesionalnog razvoja i usavršavanja u skladu s osobnim 
mogućnostima  u mjeri u kojoj ne narušavaju to isto pravo druge osobe. 
 

Članak 3. 
  Svi učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice imaju jednake  obveze i odgovornosti 
prema drugima u smislu poštenog, iskrenog i nepristranog ponašanja, ali i nastojanja na 
podizanju kriterija izvrsnosti u svim domenama radi ostvarivanja zajedničke dobrobiti 
Škole. 
  
   2. PROFESIONALNA PRAVA I ODGOVORNOSTI 
 

Članak 4. 
   Sustav cjeloživotnog obrazovanja treba prihvatiti kao jednu od ključnih zadaća 
učiteljskog poziva. 

 
Članak 5. 

 Učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice nikada ne trebaju zaboraviti na prvi motiv 
zbog kojeg su postali učitelji. 

 
Članak 6. 

   Svi učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice trebaju biti čestiti, pravedni i humani 
uz uzajamno potpomaganje i poštivanje. 
.  

Članak 7. 
      Svaki učitelj u sebi treba potražiti unutarnju motivaciju i stalno preispitivati sebe 
kako bi bio dobar primjer drugim   kolegama i učenicima. 
 

Članak 8. 
Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica  treba iznijeti  vlastite rezultate rada, 
razmijeniti znanja i informacije  s drugim učiteljima  u svrhu podizanja kvalitete 
nastavnog procesa i unaprjeđenja struke. 
 

Članak 9. 
 Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica  dužan je čuvati profesionalnu tajnu. 
 

Članak 10. 
Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba ukazivati na nestručne tvrdnje 
povezane s njegovom strukom izbjegavajući postupke koji bi podcijenili i obezvrijedili 
dostojanstvo drugih učitelja. 
Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno ako je to uvjerenje utemeljeno na 
znanstvenoj istini i kritičnosti. 
 
 
 
 



Članak 11. 
Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica dužan je posvetiti posebnu pozornost svojim 
nastavnim i drugim obvezama, koje će prihvatiti nakon realne procjene svojih 
sposobnosti i mogućnosti, te ih kvalitetno i u potpunosti obavljati. 
Nastavu i ostale poslove mora održavati redovito, u utvrđenom terminu i trajanju. 
Učitelj je dužan sudjelovati u izvannastavnim i ostalim aktivnostima Škole u skladu sa 
svojim interesima i radnim obvezama. 
 

Članak 12. 
Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica svojim ponašanjem i djelovanjem 
izvan Škole potvrđuje ugled učiteljskog poziva.  
  

Članak 13. 
Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica  dužan je čuvati svoje kao i 
dostojanstvo svakog sudionika odgojno - obrazovne djelatnosti.   
 
 

 3. ODNOS UČITELJ – UČENIK 
 

Članak 14. 
Učitelji i učenici imaju pravo na slobodnu razmjenu mišljenja primjerenu položaju učitelja 
odnosno učenika. 
Učitelj i stručni suradnik dužan je s učenicima uspostaviti odnos međusobnog povjerenja i 
uvažavanja, poštivati njihovu ličnost, slobode i prava, uz čuvanje svojeg dostojanstva. 
 

Članak 15. 
Učenici imaju pravo na pravedan postupak vrednovanja rada i rezultata od strane 
učitelja/učiteljice. 
 

Članak 16. 
Učitelji i učenici imaju pravo na zaštitu od nasilja, diskriminacije i uznemiravanja jedni od 
drugih. 

 
Članak 17. 

Učitelji i učenici trebaju raditi u ozračju koje se temelji na međusobnom poštivanju, 
iskrenosti, razumijevanju i solidarnosti. 
Učitelji  se učenicima trebaju obraćati s poštovanjem, ali im dosljedno ukazivati na    
propuste, te tražiti da  iste isprave. 
Učenici se učitelju/učiteljici i stručnom suradniku/suradnici trebaju obraćati s 
poštovanjem. 
Učitelj/ učiteljica i stručni suradnik/suradnica može u slučaju neprimjerenog ponašanja 
učenika i narušavanja dostojanstva učitelja pokrenuti postupke utvrđene ovim 
Kodeksom.   
 

Članak 18. 
Učitelji   potiču kod učenika   slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju, a u  
prenošenju znanja dužni su primjenjivati najviše znanstvene, stručne, profesionalne i 
etičke standarde. 

 
Članak 19. 

Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba postupati jednako prema svim 
učenicima,  bez  diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili  
socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, vjerskih uvjerenja ili sklonosti,  
obrazovanja, spola, obiteljske situacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi. 

  
 
 



Članak 20. 
   Učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice usklađuju svoje odgojno – obrazovno 
djelovanje s ciljevima i interesima Škole, te s radom ostalih sudionika u odgoju i 
obrazovanju.  

   Učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice međusobno razmjenjuju mišljenja i 
informacije o pojedinim stručnim pitanjima vezanim za odgojno – obrazovni proces, 
pojedinog učenika  ili  razredni odjel. 

 
Članak 21. 

   Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica u obavljanju dužnosti primjenjuje 
stručno znanje na način koji učenicima pomaže u ostvarivanju njihovih prava. Učitelj/ 
učiteljica je podrška u učenikovim životnim problemima, strahovima i nesigurnostima. 

    

Članak 22. 

 Od učitelja/učiteljice i stručnog suradnika/suradnice se očekuje uvažavanje i prihvaćanje 
učenika s različitim sposobnostima i interesima i omogućavanje intelektualnog, 
emocionalnog i moralnog razvoja učenika.  

Članak 23. 

Učitelji/učiteljice trebaju osigurati vrednovanje  i ocjenjivanje učenika  koje je 
otvoreno,  pravedno,objektivno, pravodobno i javno.  

Članak 24. 

 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 još dodatno otežati 
umjesto riješiti situaciju. 

Članak 25. 

Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica u dijalogu s učenicima, u nastavnom 
procesu i izvan njega, mora poštivati principe nenasilne komunikacije. 

Članak 26. 
     Kriterij praćenja rada i ocjenjivanja znanja učenika mora biti objektivan, pouzdan,    

ujednačen i unaprijed poznat učenicima sukladno zakonskim propisima. 
Učenici se ocjenjuju na osnovi iskazanog znanja, iznesenih činjenica, razumijevanja 
nastavnih sadržaja, stečenih vještina i pokazane sposobnosti da stečene vještine 
primijene u novoj situaciji. 

Učitelj/učiteljica  svoje zahtjeve mora prilagoditi sredstvima koja su pristupačna, 
literaturi i metodama koje su dostupne i izrečene  tijekom nastavnog procesa. 
 
  

Članak 27. 
  Nije dopustivo iskorištavanje učenika, diskriminacija, vrijeđanje njegova dostojanstva i 
bilo koja druga zlouporaba sukladno Deklaraciji o dječjim pravima. 
 
 

Članak 28. 
 
 Osobni izgled učenika,učitelja/učiteljica i stručnih suradnika/suradnica ne treba 
narušavati opći ugled Škole sukladno zakonskim aktima Škole.    



 4. ODNOS UČITELJ/ STRUČNI SURADNIK –   
               - RODITELJ/STARATELJ 
 

Članak 29. 
Roditelj/staratelj treba biti partner učitelju/stručnom suradniku bez  omalovažavanja 
njegove profesije,osobnosti i dostojanstva  učitelja/stručnog suradnika, te prenošenja 
neutemeljenih informacija o učitelju/stručnom suradniku. 
Roditelj treba nenasilno rješavati probleme s učiteljem/učiteljicom u svezi svoga djeteta, 
ne narušavati njegov dignitet pred djetetom ili drugim učiteljem i roditeljem. 
Ako se učitelj / učiteljica i stručni suradnik/suradnica na bilo koji način smatra ugroženim 
od strane roditelja/staratelja, može pokrenuti postupke utvrđene ovim Kodeksom.  
 

Članak 30. 
Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba imati   odnos s roditeljima uz 
uvažavanje  njihovih kulturnih i socijalnih razlika. 

 
Članak 31. 

Svojim stavom i osobnošću svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica  treba biti 
primjer roditelju/staratelju učenika. 
 

Članak 32. 
Svoja neslaganja s načinom rada svojih kolega , učitelj/učiteljica i stručni 
suradnik/suradnica  treba riješiti u zbornici i drugom za to predviđenom mjestu, a ne 
pred roditeljem/starateljem. 

 
Članak 33. 

Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba po potrebi organizirati 
susrete/sastanke s roditeljima/starateljima s unaprijed jasno određenim ciljevima uz 
poštivanje  profesionalne  komunikacije. 
  

Članak 34. 
Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica dužan je imati profesionalan i korektan 
odnos prema roditelju /staratelju uz uvažavanje njegovih osobnosti i čuvanje njegova  
dostojanstva. 
Učitelj i stručni suradnik treba se profesionalno odnositi prema informacijama koje dobije 
od roditelja/staratelja, čuvati tajnost povjerljivih informacija te integritet 
roditelja/staratelja  i učenika. 
Većinu odgovornosti u odgoju  djeteta treba preuzeti roditelj/staratelj odnosno obitelj , a 
škola u okvirima svoje odgojno – obrazovne djelatnosti. 
 . 
 
5. KOMUNIKACIJA   
  

Članak 35. 
                       Temeljno načelo komunikacije u Školi treba biti:  „Ne učini/ ne kaži drugome ono što 

ne želiš da drugi učini/ kaže tebi“. 
Uspješnost provođenja Etičkog kodeksa u Školi ovisi o kvalitetnoj komunikaciji 
učitelja/učiteljica, stručnih suradnika/suradnica  i ostalih  djelatnika Škole. 
 

Članak 36. 
Na sjednicama kolegijalnih tijela u Školi  komunikacija među učiteljima/učiteljicama i 
stručnim suradnicima/suradnicama treba biti sukladna osnovnim  načelima 
profesionalnog dostojanstva i poštivanja druge osobe.. 
Redovita radna obveza nazočnosti pojedinih učitelja/učiteljica  na sjednicama kolegijalnih 
tijela predstavlja poštivanje i odgovornost prema ostalim kolegama/kolegicama koji se  
svojom nazočnošću odgovorno ponašaju.    
 



Članak 37. 
Informacije o učenicima, kolegama ili roditeljima/starateljima ne smiju se iznositi u 
neformalnim razgovorima s osobama koje nisu profesionalno pozvane da o tim 
informacijama budu upoznate. 
 

Članak 38. 
Starijim kolegama i kolegicama  treba omogućiti povremeni «odmor» od zaduženja uloge 
razrednika/razrednice.  
 

Članak 39. 
  Upozorenje učitelja/učiteljice i stručnog suradnika/suradnice na propuste svojih 
kolega/kolegica ne treba  shvaćati osobno već  kao priliku za unaprjeđivanje  dobre 
komunikacije   i uspješnosti rada Škole. 
U slučaju  neprihvaćanja argumentacije i upozorenja, bilo od koje strane,  treba   
obrazložiti pismenim putem i dostaviti Etičkom povjerenstvu na razmatranje. 

 
Članak 40. 

Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba redovito, profesionalno i na 
vrijeme izvršavati svoje obveze proizašle iz tjednih zaduženja  i na vrijeme izvršavati 
obveze o kojima ovisi  i rad drugih  kolega,a  koje su sastavni dio njegove  radne obveze.  
 
  

Članak 41. 
Učitelj i stručni suradnik ne smije izravno ili neizravno povrijediti stručni ugled, 
napredovanje ili rad drugog učitelja i stručnog suradnika. Ako smatra da osoba nije 
zaslužila napredovanje ili se nekorektno ponaša, upozorit će na to odgovornu osobu. 
U iznošenju svojeg stajališta o stručnom radu i ponašanju kolega, mora biti korektan, 
profesionalan, argumentiran te svoje primjedbe iznijeti na primjerenom mjestu kao što 
su stručna vijeća, Učiteljsko vijeće, Razredno vijeće ili  ovim Kodeksom utvrđeno 
povjerenstvo. 
 

Članak 42. 
Administrativno- tehničko osoblje treba biti pravovremeno uključeno u rad i odgojno-
obrazovne aktivnosti Škole u kojima oni posredno ili neposredno sudjeluju, te o istom 
trebaju biti  dobro informirani na razini matične  svih područnih odjela ove Škole. 
Administrativno – tehničko osoblje Škole treba se međusobno poštivati , uvažavati i 
podizati prag međusobne tolerancije. 
 

Članak 43. 
Treba se pridržavati radnih obveza u smislu da svi jednako participiraju u općem interesu 
Škole, na način  da svoj dio radnih obveza  ne prebacuju  na  svoje kolege/kolegice. 
Svaki učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba svojom nazočnošću na 
sjednicama kolegijalnih tijela  
 

Članak 44. 
Temeljem  poštivanja dostojanstva i integriteta svakoga pojedinca i nužnosti 
osiguravanja jednakih i pravednih uvjeta napredovanja i ostvarivanja svojih prava unutar 
Škole, svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije sukladno Deklaraciji o pravima 
čovjeka i Deklaraciji o dječjim pravima , smatra se nedopustivim. 
 Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti  stručnost, sposobnost i 
profesionalne zasluge, odnosno, osposobljenost i rezultati u obavljanju radnih zadataka. 
  

Članak 45 . 
    Etički nedopustivim smatra se svaka vrsta ugrožavanja  i uznemiravanja među 
djelatnicima Škole,  koja je  u suprotnosti s temeljnim  načelima poštivanja odnosno 
dostojanstva  osobe.  
   



Članak 46. 
  Učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice trebaju biti pravedni i ne smiju dopustiti 
da predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u obavljanju odgojno – 
obrazovne  djelatnosti.  
  Vrednovanje djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega učitelja/učiteljice i 
stručnog suradnika/suradnice ne smije počivati na kriterijima koji nisu neposredno 
relevantni za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja  ili profesionalne obveze. 
  
 
6.NAGRADE I NAPREDOVANJA 
 

Članak 47. 
Treba poticati  kulturu pohvale u svim područjima odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi. 
 

Članak 48. 
Škola treba prepoznati učitelja/učiteljicu i stručnog suradnika/suradnicu koji postiže 
izvrsne rezultate na način da se svako postignuće iznese na kolegijalnim tijelima Škole. 
 

Članak 49. 
Kolegijalna tijela Škole  trebaju dogovorno  predložiti neki oblik nagrade za uspješnog 
učitelja/ učiteljicu i stručnog suradnika/suradnicu. 
 

Članak 50. 
Ravnatelj Škole ima obvezu poticanja učitelja/učiteljice i stručnog suradnika/suradnice na 
stručno  usavršavanje i profesionalno  napredovanje. 
 

Članak 51. 
Svaki učitelj/učiteljica u sebi treba potražiti unutarnju motivaciju kako bi bio dobar 
primjer drugim,a posebno mladim kolegama/kolegicama i  učenicima. 
 

Članak 52. 
Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica treba ukazivati na nestručne i netočne 
tvrdnje povezane s njegovom strukom izbjegavajući postupke koji bi podcijenili i 
obezvrijedili dostojanstvo drugih.  
Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno ako je njegovo uvjerenje 
utemeljeno na znanstvenoj istini i kritičnosti. 
 
  
    7. SUKOB INTERESA 
 

Članak 53. 
Svi učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice trebaju izbjegavati sukobe interesa. 
 Sukob interesa mogu uzrokovati obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i sl. 
 Treba nastojati na neovisnosti svih izvanškolskih djelatnosti (koje uključuju financijske ili 
drugačije interese) kako one ne bi bile u sukobu s profesionalnim obvezama 
učitelja/učiteljica i stručnih suradnika/suradnica u Školi. 
 
 
  9. TAJNOST PODATAKA 
 

Članak 54. 
Svi učitelji/učiteljice i stručni suradnici/suradnice koji temeljem svoje pozicije u Školi 
raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka. 
 Nedopustivim se smatra otkrivanje povjerljivih podataka drugim učiteljima/učiteljicama i 
stručnim suradnicima/suradnicama kao ni bilo kojoj drugoj osobi, osim ako je takvo 
razotkrivanje dio uobičajenoga tijeka posla u Školi ili ako postoji zakonska i profesionalna 
obveza da se takve informacije objave. 



10. JAVNO NASTUPANJE 
 

Članak 55. 
U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima učitelji/učiteljice i stručni 
suradnici/suradnice predstavljaju Školu osobito se očekuje postupanje u skladu s 
najvišim etičkim i profesionalnim standardima. 
 
11. VREDNOVANJE ETIČKOG KODEKSA 
 

Članak 56. 
Primjena Etičkog kodeksa se na kraju školske godine vrednuje unutar Škole  kroz 
razredne odjele, stručna vijeća, razredna vijeća, vijeće roditelja i učiteljsko vijeće, a po 
potrebi i izvana , od strane stručnih i zainteresiranih institucija i pojedinaca.  
 
12. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 57. 
 Postupanje prema odredbama ovoga Etičkoga kodeksa obveza je svih neposrednih 
nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti u Školi. 
Učitelj/učiteljica i stručni suradnik/suradnica koji postupi suprotno načelima  Etičkoga 
kodeksa  odnosno njegovog svjesnog kršenja, predstavlja povredu časti i radnih obveza , 
te je odgovoran za težu povredu radne obveze zbog čega može biti pozvan na 
odgovornost. 
 

Članak 58. 
Provođenje ovog Etičkog kodeksa prati i nadzire Etičko povjerenstvo Škole. Članove 
Etičkog povjerenstva imenuju neposredni nositelji odgojno-obrazovnog procesa Škole. 
Učitelji i ostali djelatnici Škole mogu se  obratiti  Etičkom povjerenstvu pritužbom na 
ponašanje djelatnika, za kojeg smatraju da je postupio  protivno odredbama Etičkog 
kodeksa. 
 Etičko povjerenstvo razmatra i  pokreće postupak zbog kršenja etičkih načela.  
Etičko povjerenstvo daje odgovor na pritužbu najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od 
njena podnošenja. 
 

Članak 59. 
Etički kodeks Škole podložan je promjenama sukladno razvoju etičkih vrijednosti. 
 

Članak 60. 
Etički kodeks Škole   treba biti dostupan svim djelatnicima Škole. 
 
 
Ovaj Etički  kodeks stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči, a objavljen je 
dana 12. siječnja, 2009. godine. 
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