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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 
94/13), te članka 31. stavka 6. Statuta Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“, Srebreno, Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića „Župa dubrovačka“ na svojoj sjednici održanoj 30.siječnja 2014.god.                  
donijelo je: 
  
 

 ETIČKI KODEKS  
  DJEČJEG VRTIĆA „ŽUPA DUBROVAČKA“ 
 

 

I.   Temeljne odredbe  
         
   Članak 1. 
 

Etički kodeks Dječjeg vrtića Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: Kodeks) propisuje skup 
pravila, odnosno moralnih načela profesionalne etike kojih se u svom profesionalnom i 
javnom djelovanju trebaju pridržavati svi djelatnici Dječjeg vrtića Župa dubrovačka (u 
daljnjem tekstu: Vrtić).  
 

   Članak 2. 
 

Načela Kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način i na druge osobe koje nisu djelatnici 
Vrtića, ali sudjeluju u radu i djelovanju Vrtića ako i ukoliko se ponašanje i djelovanje tih 
osoba može izravno povezati s Vrtićem.  
Izrazi u ovom Kodeksu navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na sve osobe: 
muškog i ženskog spola.  
 

   Članak 3. 
 

Sadržaj Kodeksa temelji se na opće prihvaćenim i međunarodno usuglašenim društvenim 
vrijednostima koje su definirane u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima (1948.), Konvenciji o 
pravima djeteta (1989.) te Ustavu Republike Hrvatske, a koje svi odgojno-obrazovni djelatnici 
trebaju promicati.  
 
U te vrijednosti spadaju:  
 

o definiranje djetinjstva kao posebnog i značajnog razdoblja u čovjekovom razvoju,  
o humanistički utemeljena spoznaja te poštivanje i njegovanje veza između djeteta i  

obitelji kao osnova za rad s predškolskom djecom,  
o poštivanje individualnih osobina i razvojnih karakteristika te stvaranje uvjeta za  

njihovo razvijanje,  
o poštivanje ravnopravnosti djeteta u odnosu na njegovu obitelj, kulturu i širu društvenu  

zajednicu kojoj pripada,  
o pomoć djeci i odraslima u razvoju njihovih potencijala koja se temelji na povjerenju,  

poštovanju i pozitivnom pristupu. 
 
Kodeks obuhvaća:  

o prava i osobni integritet djece, roditelja i djelatnika Vrtića,  
o prava, dužnosti i osobnu odgovornost djelatnika,  
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o načela koja predstavljaju temelj suradnje s djecom, roditeljima i suradnicima,  
o obavezu svih djelatnika da teže ostvarivanju ciljeva, prihvaćanju vrijednosti i načela  

ovog Kodeksa,  
o temelj za preispitivanje svakodnevnih postupaka,  
o poveznicu svih koji rade za dobrobit djeteta,  
o osnovu za podizanje kvalitete odgoja djece u vrtiću, obitelji i široj zajednici.  

  
  

II. Temeljna načela  
 

   Članak 4. 
 
U temeljna načela spadaju: 
  

o ljudska prava, poštivanje integriteta i dostojanstva osobe,  
o jednakost i pravednost,  
o profesionalno ponašanje, 
o poštivanje zakona i pravnih propisa. 

 
 

   Članak 5. 
 

Vrtić osigurava uživanje svih ljudskih prava koja se ostvaruju unutar ustanove te  
druga prava zajamčena Ustavom i propisima Republike Hrvatske.  
Svim zaposlenicima treba priznati pravo i osigurati uvjete nesmetana profesionalnoga razvoja  
i usavršavanja u skladu s osobnim mogućnostima te u mjeri u kojoj ne narušavaju to isto  
pravo druge osobe.  
Svi zaposlenici imaju obveze i odgovornosti prema drugima u smislu poštena, iskrena i  
nepristrana ponašanja, ali i nastojanja na podizanju kriterija izvrsnosti u svim domenama radi  
ostvarivanja zajedničkog dobra Vrtića.  
  

   Članak 6.  
  
Svi zaposlenici trebaju se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na  
način da su isključeni: svaka diskriminacija, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.  
Odgajatelji i stručni suradnici ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da 
osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu interferirati s mogućnošću 
objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i profesionalnoga obavljanja radnih obveza.  
Svim zaposlenima treba osigurati jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih obveza,  
iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja.  
  
 

   Članak 7.  
  
Od odgajatelja i stručnih suradnika očekuje se da odgovorno, profesionalno, savjesno i 
etički besprijekorno ispunjavaju svoje obveze prema djeci, roditeljima i ostalim djelatnicima u 
Vrtiću te da u svom djelovanju slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, 
ljubaznosti i tolerancije. Od zaposlenih se očekuje djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva 
Vrtića.  
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Članak 8. 
 
Od svih zaposlenih očekuje se poštivanje svih zakona i pravnih propisa koji se tiču 
njihovih obveza. Svim zaposlenima treba osigurati jednaku mogućnost pritužbe i ravnopravan 
položaj u postupku ispitivanja povreda odredbi Kodeksa.  
  
 
 Neprihvatljiva ponašanja su: 
 

o diskriminacija, 
o uznemiravanje, 
o spolno uznemiravanje, 
o neobjektivnost i pristranost, 
o primanje darova i drugih dobara, 
o sukob interesa, 
o tajnost podataka. 

 
 

   Članak 9.  
 
Temeljem odredbe Vrtića o poštivanju dostojanstva i integriteta svakoga pojedinca i nužnosti 
osiguravanja jednakih i pravednih uvjeta napredovanja i ostvarivanja svojih prava unutar 
Vrtića, svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i 
nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, imovinskom stanju, podrijetlu, 
obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, 
tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju smatra se nedopustivim. 
Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti pokazna stručnost, sposobnost i 
profesionalne zasluge, odnosno, osposobljenost i rezultati u obavljanju radnih zadataka.  
  

   Članak 10.  
 
U cilju poštivanja ljudskoga dostojanstva svakog zaposlenika, svaka vrsta uznemiravanja 
navedena u čl. 9., smatra se nedopustivim. Za svrhe ovoga Kodeksa uznemiravanjem se 
smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koje ima za cilj ili koje stvarno 
predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili 
smanjuje kvalitetu života te osobe. Uznemiravanjem se smatra svaki čin, pojedinačan ili 
ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički kao i stvaranje neugodnih i neprijateljskih radnih i 
drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju i ponižavaju.  
Stanje intoksikacije alkoholom ili drugim sredstvima ne može se smatrati olakotnom  
okolnošću u slučajevima uznemiravanja jer i samo predstavlja ozbiljno kršenje Kodeksa.  
  

   Članak 11.  
 
Spolno uznemiravanje nedopustivo je ponašanje koje karakterizira izostanak pristanka  
ili odbijanje druge strane, a 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 uvredljivoga i uznemirujućega  
materijala, zahtijevanje spolnih usluga.  
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   Članak 12.  
 
Svi odgajatelji i stručni suradnici trebaju biti pravedni i ne smiju dopustiti da predrasude bilo 
koje vrste utječu na njihovu objektivnost u odgojno – obrazovnim, administrativnim i 
upravljačkim djelatnostima. Evaluacija djelatnosti i profesionalne kompetencije bilo kojega 
odgojno-obrazovnog stručnjaka Vrtića ne smije počivati na kriterijima koji nisu utvrđeni i 
neposredno relevantni za obavljanje djelatnosti ili profesionalne obveze.  
  
 

   Članak 13.  
 
Odgajatelji i stručni suradnici ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve 
darove za koje postoji razborita pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na 
njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obveza te poštivanje profesionalnih prava i 
dužnosti.  
  

   Članak 14.  
 
Svi odgajatelji i stručni suradnici trebaju izbjegavati sukobe interesa. Sukob interesa mogu 
uzrokovati obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i sl.  
Nedopustiv je svaki oblik nepotizma. Nepotizmom se smatra svako djelovanje koje srodnika 
određene osobe stavlja u povlašten položaj prema drugim osobama koje raspolažu jednakim 
ili boljim sposobnostima. 
  
  

   Članak 15.  
 
Svi odgojno-obrazovni djelatnici (odgajatelji, stručni suradnici, ravnatelj) koji temeljem  
svoje pozicije raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih  
podataka. Nije dopušteno otkrivanje povjerljivih podataka drugim osobama osim ako je 
takvo razotkrivanje dio uobičajenoga tijeka posla u Vrtiću i /ili ako postoji zakonska i 
profesionalna obveza da se takve informacije objave.  
Nije dopušteno davati izjave ili intervjue predstavnicima tiska i drugim sredstvima 
priopćavanja kao i trećim osobama, te davanje ikakvih obavijesti u vezi s poslovanjem ili 
ustrojem rada Vrtića bez prethodnog odobrenja ravnatelja Vrtića. 
Svi djelatnici imaju pravo autonomno djelovati u Vrtiću u granicama svog statusa, poštujući 
redovitu poslovnu hijerarhiju.  
U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, u kojima djelatnici predstavljaju Vrtić, očekuju 
se postupanja u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima.  
Svi zaposlenici su i izvan radnog vremena dužni paziti da ne povrijede ugled Vrtića.  
  
 

III.   Sadržaj kodeksa  
 

   Članak 16. 
 
Kodeks obuhvaća temeljna područja odgovornosti djelatnika koji su posredno ili neposredno  
uključeni u rad s djecom:  

1. odgovornost prema djeci,  
2. odgovornost prema roditeljima odnosno obitelji,  
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3. odgovornost djelatnika prema ustanovi i suradnicima,  
4. odgovornost rukovoditelja prema djelatnicima, 
5. odgovornost prema osnivaču i široj zajednici,te odredbe o nadzoru poštovanja 

Kodeksa i prijelazne i završne odredbe. 
 
 
1. ODGOVORNOST PREMA DJECI 

 
   Članak 17. 

 
Djetinjstvo predstavlja najznačajnije razdoblje u ciklusu života svakog pojedinca. Naša je  
dužnost stoga omogućiti djeci sigurno, zdravo i odgovorno okruženje. Obvezali smo se da  
ćemo podržavati dječji razvoj, poštivati individualne razlike među djecom, pomagati im da  
nauče kako živjeti i surađivati te promicati zdravlje, samosvijest, kompetentnost, osobne  
vrijednosti i prilagodljivost.  
 
Ciljevi:  

o biti upoznat s osnovama znanja o njezi, odgoju i obrazovanju u periodu ranog 
djetinjstva te biti u tijeku sa suvremenim profesionalnim obrazovanjem i 
osposobljavanjem,  

o temeljiti program rada na suvremenim znanjima o razdoblju ranog djetinjstva, 
povezanim disciplinama te na određenim spoznajama za svako pojedino dijete, 

o prepoznati i cijeniti jedinstvenost i potencijal svakoga pojedinog djeteta,  
o stvarati i održavati sigurno i zdravo okruženje koje će poticati dječji socijalni, 

emocionalni, intelektualni i tjelesni razvoj te koje će poštovati njihov dignitet i 
vlastite doprinose,  

o podržavati pravo svakog djeteta na igru i učenje do najviših mogućnosti u okviru 
predloženog programa za razdoblje ranog djetinjstva, a koji uključuje najbolje 
interese za sve,  

o integrirati djecu s posebnim potrebama, 
o osigurati da sva djeca s posebnim potrebama imaju mogućnost dobivanja prikladne 

podrške okoline, 
o poštivati djetetov pogled na svijet, njegovo razumijevanje stvari i događaja i ne 

pobijati djetetovo mišljenje kao neutemeljeno ili nepravilno,  
o upozoravati dijete na neprimjereno ponašanje. 

 
Načela: 

o ni na koji način ne štetiti djeci,  
o ne koristiti riječi ili mjere koje dijete mogu povrijediti, poniziti, ismijati ili zastrašiti.  
o ne sudjelovati u aktivnostima koje diskriminiraju djecu, bilo da im uskraćuju prava, 

daju posebne privilegije ili ih isključuju iz programa ili aktivnosti s obzirom na rasu, 
etičku pripadnost, religiju, spol, nacionalno podrijetlo, jezik, sposobnosti, društveni 
status, ponašanje ili uvjerenja njihovih roditelja,  

o brinuti o zadovoljavanju tjelesnih potreba djece za hranom, održavanjem higijene, 
kretanjem i odmorom,  

o osigurati prostor, vrijeme i sredstva za spontanu igru,  
o brinuti za sigurnost prostora u kojemu borave djeca te sprava i igračaka na vanjskom 

prostoru,  
o u neposrednom radu s djecom, mobilne telefone koristiti samo kad je nužno, 
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o stvarati uvjete kako bi djeca razvijala sposobnosti razumijevanja sebe i drugih, 
samokontrolu i sposobnost razlikovanja primjerenog od neprimjerenog ponašanja 
prema ljudima, stvarima i prirodi,  

o svakom djetetu prilagoditi strategije učenja, okruženje u kojem uči, te kurikulum, te 
konzultirati se s obitelji te zatražiti mišljenje stručnjaka u cilju maksimalnog razvoja 
njegovog potencijala,  

o ukoliko postoje osnovane sumnje na zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta, prijaviti 
iste odgovarajućoj instituciji unutar zajednice.  

  
 
2. ODGOVORNOST PREMA RODITELJIMA ODNOSNO OBITELJI 
 

   Članak 18. 
 
Ciljevi:  

o poštivati i uvažavati roditelja kao suradnika,  
o uvažavati prava roditelja da budu informirani o programu Vrtića kao i prava na 

aktivno sudjelovanje u realizaciji programa, ne zadirući pritom u stručnu 
kompetenciju Vrtića,  

o pružati stručnu pomoć roditeljima u odgoju njihove djece,  
o poštivati posebnosti svake obitelji.  

 
Načela: 

o upoznavati roditelje s ciljevima kojima Vrtić teži, sadržajima, metodama te 
sredstvima odgojno-obrazovnog rada,  

o poticati roditelje na aktivno uključivanje u planiranje i realizaciju raznih aktivnosti,  
o upoznavati roditelje o specifičnostima predškolskog odgoja i značaju pravilnih 

odgojnih postupaka prema djeci,  
o njegovati otvoreni dijalog i pružati mogućnosti suodlučivanja u značajnim pitanjima 

koja su vezana za njihovo dijete,  
o uvažavati različita uvjerenja u vezi odgoja djece,  
o uvažavati opažanja i prijedloge koje roditelji daju o svojoj djeci prilikom planiranja i 

provođenja odgojno-obrazovnog rada,  
o uvažavati roditelje kada je riječ o primjedbama vezanim za odgojne postupke 

odgajatelja i pravovremeno se odazvati i rješavati nesuglasice na profesionalnoj 
razini,  

o u slučajevima kada se uvjerenja roditelja u potpunosti razilaze s usmjerenjem Vrtića, 
nastojati pronaći najprihvatljivija rješenja za dijete,  

o s informacijama o djetetu i obitelji koje nam roditelji ili djeca povjere, postupati 
odgovorno i pohraniti ih kao povjerljive.  

  
 
3.  ODGOVORNOST DJELATNIKA PREMA USTANOVI I SURADNICIMA  
 

   Članak 19. 
 
Ciljevi:  

o poštivati i savjesno provoditi program rada Vrtića,  
o razvijati poštovanje i povjerenje među suradnicima.  
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Načela:  
o poštivati stručnu autonomiju, kompetencije te inicijative među suradnicima, 
o njegovati dobre međuljudske odnose među djelatnicima bez predrasuda u pogledu 

rase, vjere, nacionalne pripadnosti, spola, starosti, političkih uvjerenja, socijalnog i 
materijalnog statusa,  

o neistine ne iznositi svjesno,  
o službene stavove iznositi samo u skladu s ovlastima,  
o prilikom pribavljanja službenih informacija potrebno je pridržavati se redovitog puta 

komuniciranja s nadređenima odnosno ovlaštenima za njihovo iznošenje,  
o upozoriti djelatnika koji se neetički ili nekompetentno ponaša,  
o njegovati timski oblik rada,  
o sa suradnicima izmjenjivati stručnu literaturu, iskustvo i informacije iz struke, 
o sudjelovati u planiranju i provođenju zajedničkih zadaća odnosno projekata Vrtića,  
o odgajatelji i stručni suradnici moraju pred djecom i roditeljima čuvati svoje i 

dostojanstvo svojih kolega, 
o odgajatelji i stručni suradnici odgojno – obrazovnu djelatnost trebaju održavati 

savjesno, stručno i odgovorno, 
o odgajatelji i stručni suradnici imaju obvezu sustavno raditi na svom profesionalnom 

razvoju, trajnom učenju i upoznavanju suvremenih spoznaja svoje struke.  
o djelatnici Vrtića su dužni nositi radnu odjeću i obuću u skladu s važećim propisima 
o djelatnici Vrtića su dužni paziti na osobni izgled koji treba biti na odgovarajućoj 

razini 
 
 
4.  ODGOVORNOST RAVNATELJA PREMA DJELATNICIMA 
 

   Članak 20. 
 
Cilj: 

o oblikovati i stvarati radne uvjete koji kod zaposlenika njeguju kompetenciju, 
samopoštovanje i samopouzdanje, kao i uvjete za razvijanje socijalnog partnerstva 
unutar ustanove. 

 
Načela: 

o ostvarivati radno ozračje i odnositi se prema ostalim djelatnicima stručno, objektivno 
i s poštovanjem, 

o motivirati osoblje i omogućavati im stvaralački rad, 
o pri vrednovanju rada svih djelatnika davati povratne informacije, pružati stručnu 

pomoć, te davati potporu u rješavanju mogućih problema, 
o svaka ocjena, preporuka ili prijekor ravnatelja prema djelatnicima temeljit će se na 

stručnim argumentima s pozicija interesa djeteta, njegovih roditelja i programu 
Vrtića, 

o pratiti rad djelatnika, te ih upoznavati s kurikulumom Vrtića i svojim očekivanjima. 
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5.   ODGOVORNOST PREMA OSNIVAČU I ŠIROJ ZAJEDNICI  
 

   Članak 21. 
 
 
Ciljevi:  

o doprinositi stvaranju uvjeta za kvalitetno djetinjstvo u sredini u kojoj Vrtić djeluje 
raznim aktivnim uključivanjem,  

o zajednički s osnivačem doprinositi unaprjeđivanju kvalitete života djece u ustanovi.  
 
Načela:  

o stvarati kvalitetne programe uvažavajući socijalne i kulturne posebnosti kraja, 
o poticati suradnju među institucijama u neposrednoj okolini,  
o raznim aktivnostima djelovati na širu zajednicu, na proširivanje svijesti o značaju 

razdoblja ranog djetinjstva,  
o osnivaču jamčiti zakonitost i učinkovitost rada, uz redovito izvješćivanje i 

konzultiranje,  
o ukazivati na potrebu osiguravanja optimalnih uvjeta za boravak djece u Vrtiću i 

provođenje kvalitetnih programa,  
o podupirati, u suradnji s osnivačem, razvojnu politiku i propise za dobrobit djece, a 

zalagati se za ukidanje onih koji to nisu,  
o pridonositi razvoju predškolskog odgoja općenito, zalagati se za realizaciju ciljeva i 

načela iz ovog Kodeksa,  
o biti otvoren prema verificiranim oblicima vanjskog vrednovanja i samovrednovanja.  

  

     
  IV.   Nadzor i poštovanje etičkoga kodeksa  

  
   Članak 22. 

 
 
Poštovanje etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo kojeg čine predsjednik i dva člana. 
Etičko povjerenstvo imenuje i razrješava Upravno vijeće. 
Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u 
lokalnoj zajednici. Predsjednika Etičkog povjerenstva imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu 
suglasnost izvršnog tijela osnivača. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti djelatnik 
ustanove, niti član Upravnog vijeća. Članove Etičkog povjerenstva imenuje Upravno vijeće iz 
reda djelatnika ustanove, i to jednog člana na prijedlog sindikata, a drugog člana na prijedlog  
Odgajateljskog vijeća. Ravnatelj ustanove ne može biti član Etičkog povjerenstva. 
Ravnatelj osigurava uvjete za rad povjerenstva.  
Mandat članova povjerenstva traje tri godine. 
 

   Članak 23. 

Postupak pred povjerenstvo pokreće se pisanim zahtjevom roditelja, zaposlenika, ravnatelja, 
Upravnog vijeća, predstavničkog ili izvršnog tijela osnivača ili na vlastitu inicijativu za 
davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima 
Kodeksa. Zahtjev mora biti obrazložen, argumentiran i potpisan od strane podnositelja 
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zahtjeva. Po anonimnim zahtjevima Etičko povjerenstvo neće postupati. Uz zahtjev se mogu 
podnijeti i relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Kodeksa u vezi s kojima 
se traži mišljenje.  

Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva tražiti 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 zaposlenika Vrtića, 
istom se mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente.  
Ukoliko je prigovor podnijet protiv člana Povjerenstva, prekida mu se mandat za vrijeme 
odlučivanja. 
   

Članak 24. 
  
Povjerenstvo daje svoje mišljenje isključivo na temelju navoda i podataka iz zahtjeva, priloga 
uz zahtjev i dodatnih razjašnjenja i očitovanja 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 svome mišljenju te se ograničiti na davanje mišljenja o 
načelnom pitanju.  
Ako Povjerenstvo zaključi da nije nadležno za davanje mišljenja, o tome će obavijestiti 
podnositelja zahtjeva uz objašnjenje o nemogućnost donošenja mišljenja. 
Mišljenje se donosi u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva i dostavlja 
podnositelju zahtjeva i obavještava ravnatelja. 
Ako mišljenje nije dano jednoglasno, član Povjerenstva koji je imao različito mišljenje može 
svoje izdvojeno mišljenje priložiti uz mišljenje povjerenstva. 
Ako je povredom ovog Kodeksa došlo do povrede zakona, drugog propisa ili općeg akta 
Vrtića, ravnatelj u roku od 15 dana od dostave priopćenja o pokretanju postupka o tome 
izvještava nadležno tijelo.  
Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u 
odlučivanju. 
Etičko povjerenstvo podnosi godišnje izvješće o svom radu izvršnom tijelu osnivača i 
Upravnom vijeću do kraja mjeseca kolovoza za prethodnu pedagošku godinu. 
Prihvaćeno izvješće objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.  
 
 

V. Prijelazne i završne odredbe 
 

   Članak 25. 

Poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda 
postavljenih Kodeksom. 
Nakon prihvaćanja Kodeksa od strane mjerodavnih tijela, svi djelatnici trebaju biti upoznati s 
istim i djelovati i ponašati se u skladu s njim. Djelatnici će biti upoznati s istim na način da im 
se uruči primjerak Kodeksa, što će potvrditi svojim potpisom.  



 10 

Postupanje prema odredbama ovoga Kodeksa obveza je svih neposrednih nositelja odgojno – 
obrazovne djelatnosti i ostalih djelatnika u vrtiću. Djelatnik koji postupi suprotno odredbama 
Kodeksa odgovoran je za težu povredu radne obveze. 

   Članak 26. 
 
Po donošenju ovo Kodeksa Upravno vijeće se obvezuje imenovati Etičko povjerenstvo u roku 
od mjesec dana.  
 

   Članak 27. 
 
Ovaj Kodeks stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Vrtića. 
Kodeks se objavljuje i na web stranici Općine Župa dubrovačka. 
 
 
 
         PREDSJEDNIK  

       UPRAVNOG VIJEĆA 
 
_________________________ 

      Miran Miloslavić 
 
Ovaj Kodeks objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana   31. siječnja 2014. godine. 
 

 
RAVNATELJICA 

                                                                                                          __________________ 
Marija Jelić,mag.paed. 

 
 

 


