
 

 
 

 

 

     NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje 

 

 

OZNAKA: NVOO-00061-16-0003  

Zagreb, 19. travnja 2016.  

 

ZAPISNIK 

3. SASTANKA 

 

Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (Povjerenstvo) održalo je treći sastank u 

utorak, 19. travnja 2016. godine u 9:30 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 

Donje Svetice 38, Zagreb. 

 

Nazočni članovi: Lidija Kralj (predsjednica Povjerenstva), Petar Bezinović, Ana Štefanec, 

Viktorija Nevistić i Eli Pijaca Plavšić. 

Odsutni član: Josip Kličinović (opravdao izostanak). 

 

Dnevni red: 

1. Analiza radne verzije Etičkog kodeksa za učitelje 

2. Dogovor o daljnjem radu 

3. Razno 

 

Sastanak je otvorila Lidija Kralj, predsjednica Povjerenstva i upoznala nazočne s dnevnim 

redom sastanka.  

 

Ad 1.)  

Članovi Povjerenstva su raspravljali o radnoj verziji Etičkog kodeksa za učitelje te strukturi i 

organizaciji dokumenta. Svi članovi povjerenstva složili su se s predloženom strukturom: 

 Uvod 

 Preambula 

 Svrha Etičkog kodeksa  

 Načela na kojima se temelji Etički kodeks 

 Održavanje ugleda profesije 

 Pravednost i pružanje jednakih mogućnosti svim učenicima 

 Kolegijalnost i suradnja  

 Profesionalni razvoj 

Članovi povjerenstva su raspravljali o svakom pojedinom dijelu strukture Dokumenta te 

nakon usvojenog zajedničkog mišljenja dorađivali tekst unoseći ispravke direktno u 

Dokument koji se nalazi na Office 365 disku. 

 

Ad 2.) 

Dogovoreno je da se za pisanje uvodnog dijela dokumenta zamole predsjednica Nacionalnog 

Vijeća za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Jasna Krstović i predsjednica Ekspertnog tima za 



 

 
 

provođenje 4. cilja Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točke 4.1. 

Profesionalizacija učiteljskog zanimanja, Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, prof. 

dr. sc. Vlatka Domović.  

Svi članovi povjerenstva će još jednom pročitati dokument i predložiti dodatne promjene 

ukoliko su potrebne, do 25. travnja 2016. 

 

Zaključak: 

 Dogovoreno da se na današnjem sastanku dorađeni nacrt Etičkog kodeksa za učitelje 

komentira i dorađuje do 25. travnja 2016. godine.  

Nakon toga Dokument će oblikovati i pripremiti za slanje predsjednici NVOO-a kako 

bi se stavio na dnevni red iduće sjednice NVOO-a.  

 

Sastanak je završio u 10:45 sati. 

 

        predsjednica Povjerenstva 

  

 

               Lidija Kralj, prof. 

 

 


