Na temelju članka 21. Statuta Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, na sjednici Skupštine UHSR-a
11. ožujka 2010., donosi
ETIČKI KODEKS UDRUGE HRVATSKIH SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim se Etičkim kodeksom određuje etičnost kao skup načela, prava i obveza kojima se uređuju
međuljudski i profesionalni odnosi između ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova, članova Udruge.
Članak 2.
Članovi Udruge ravnatelja prihvaćaju važnost djelovanja prema razvoju profesije te prihvaćajući
osobnu odanost struci, obvezni su:
• u radu se voditi poštenjem, nepristranošću, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem ljudskog
dostojanstva;
• znanje i vještine rabiti s dobrom namjerom, objektivnom i poštenom prosudbom;
• savjesno obavljati svoje dužnosti, neprekidno težiti povećanju vlastite kompetentnosti i prestižu
profesije.
Članak 3.
Sudjelujući u radu Udruge, članovi su obvezni:
• odgovorno odlučivati u skladu s ciljevima Udruge;
• u izjavama biti pošteni i realni temeljeći procjene na raspoloživim i provjerenim podacima;
• pomagati kolegama i suradnicima u njihovom profesionalnom razvoju i podupirati ih u prihvaćanju
ovog etičkog kodeksa, a javno i pravno ih braniti kada postupaju u skladu s ovim kodeksom.
II. Načelo ostvarivanja ljudskih prava
Članak 4.
Udruga donošenjem i provođenjem Etičkoga kodeksa osigurava svakom ravnatelju i ostalim korisnicima
usluga Udruge ostvarivanje svih ljudskih prava unutar Udruge, te poštivanje svih prava zajamčenih
Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.
III.Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva osobe
Članak 5.
Svi ravnatelji trebaju biti poštivani kao osobe, u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i
dostojanstvo. Svim ravnateljima mora biti osigurano pravo na privatnost.
IV. Načelo jednakosti i pravednosti
Članak 6.
Svaki ravnatelj treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti, na način koji isključuje
svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Udruga je dužna osigurati uvjete za
ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
Članovi Udruge ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi utječu
na etično i profesionalno obavljanje obveza u Udruzi te na odnos prema drugim članovima.
V. Načelo profesionalnosti
Članak 7.
Od članova Udruge očekuje se da odgovorno i savjesno ispunjavaju sve svoje obveze prema Udruzi i
korisnicima usluga. U svojemu djelovanju članovi Udruge slijede načela profesionalne izvrsnosti,
objektivnosti, razboritosti, pravilnosti, dijaloga, tolerancije i humanosti.
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Obveza je člana Udruge poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te potreba stalnog stručnog
usavršavanja. Svi članovi Udruge trebaju održavati, poticati i razvijati suradnju u profesionalnim odnosima
te se kloniti negativne procjene stručnosti kolega i javnog iznošenja takvih procjena.
VI. Načelo međusobnog uvažavanja i tolerancije
Članak 8.
Članovi Udruge poštuju osobnost kolega i drugih suradnika bez obzira na rasu, vjeru, etničko podrijetlo,
socijalni ili bračni status, spol i spolnu orijentaciju, invalidnost, zdravstveni status, fizički izgled, dob, radno
iskustvo i političku opredijeljenost.
Član Udruge sudjeluje u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati
spremnost te saslušati druge i posebnu spremnost da s uvažavanjem sasluša tuđe argumente kada se
oni ne slažu s njegovim mišljenjem.
VII. Sukob interesa
Članak 9.
U slučaju sukoba između osobnih, odnosno poslovnih interesa članova Udruge i interesa Udruge, isti će
se riješiti na transparentan način sukladno interesima Udruge.
VIII. Povezanost i transparentnost
Članak 10.
Članovi Udruge neće u privatne svrhe koristiti informacije do kojih dolaze članstvom u Udruzi, kada je
priroda informacija takva da zahtijeva postupanje s posebnom povjerljivošću ili kad je izričito određeno
kako takva informacija predstavlja poslovnu tajnu Udruge. To vrijedi i nakon prestanka članstva u Udruzi.
Članovi će poštivati odluke donesene na način koji propisuje statut Udruge.
Članovi Udruge bit će otvoreni prema javnosti u svezi s odlukama donesenim u okviru Udruge ili
poslovima Udruge, uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem povjerljivosti informacija.
IX. Povreda dužnosti i ugleda struke ravnatelja
Članak 11.
Nepridržavanje Etičkog kodeksa Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja povlači pokretanje postupka
protiv tog člana za povredu dužnosti i ugleda ravnatelja srednjoškolske ustanove.
Korisnici usluga i članovi udruge se pisanim putem mogu obratiti predsjedniku/ci Udruge i ukazati na
ponašanje člana Udruge koje je protivno odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
Pritužbe razmatra Etičko povjerenstvo Udruge.
Prije davanja odgovora, predsjednik/ca Udruge zatražit će pisano očitovanje ravnatelja protiv kojega je
upućena pritužba.
Posljedicu povrede Etičkog kodeksa od strane člana može biti brisanje iz članstva Udruge.
X. Upoznavanje i javnost Etičkog kodeksa
Članak 12.
Etički kodeks je javan i nalazi se na mrežnoj stranci Udruge.
Svi članovi Udruge kao i ravnatelji koji se primaju u Udrugu moraju biti upoznati i prihvatiti odredbe ovoga
Etičkog kodeksa.
XI. Stupanje na snagu
Članak 13.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednica Udruge
Suzana Hitrec, prof.
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