ETIČKI KODEKS
sudionika državnih natjecanja i smotri u Obrazovnom sektoru
ekonomija, trgovina i poslovna administracija
šk. god. 2012./2013.
1.
Državno natjecanje učenika koji se obrazuju u srednjim strukovnim školama u Republici
Hrvatskoj kruna je obrazovanja svakog učenika i učenice.
2.
Kodeks ponašanja sudionika državnih natjecanja, Program Državnoga natjecanja te
Protokol državnih natjecanja jednako su važni za dignitet natjecanja.
3.
Ponašanje sudionika natjecanja treba biti u skladu s prijateljskim okruženjem s ciljem
kolegijalnog upoznavanja svih sudionika (natjecatelja/natjecateljskih timova i mentora)
uz športsko nadmetanje natjecatelja/natjecateljskih timova. Natjecanje bi trebalo proteći
u što opuštenijem ozračju.
4.
Za vrijeme održavanja natjecanja mentori natjecatelja/natjecateljskih timova ne smiju
biti nazočni u prostorijama, učionicama u kojima se natjecanje provodi.
5.
U prostorijama za održavanje natjecanja mogu biti nazočni dežurni nastavnici i/ili
nastavnici zaduženi za tehničku podršku.
6.
Natjecatelji/Natjecateljski timovi i mentori tijekom natjecanja ne smiju koristiti mobilne i
audio uređaje.
7.
Natjecatelji/Natjecateljski timovi i mentori moraju izbjegavati sve oblike verbalnog
obračuna, a posebice je zabranjen fizički obračun.
8.
Za natjecanja ne smije se konzumirati alkohol ni bilo koje drugo opojno sredstvo ili
droga.
9.
U slučaju žalbe, mentori i natjecatelji/natjecateljski timovi dužni su se ponašati u skladu
s Programom natjecanja. Svaka je žalba individualna, a sastavlja ju
natjecatelj/natjecateljski tim samostalno. Natjecatelj/Natjecateljski tim sastavlja žalbu
odmah nakon uvida i u prostoriji gdje se obavlja uvid. Tijekom žalbenoga roka
natjecatelj/natejcateljski tim se nesmije/u konzultirati s mentorom o žalbi. Ukoliko
natejcatelj/natejcateljski tim napusti prostoriju, a nije/su iskoristio/li pravo podnošenja
žalbe gubi/e pravo na istu.
10.
Mentori odgovaraju za ponašanje natjecatelja.

11.
Svi sudionici natjecanja za ukupno ponašanje odgovorni su Državnome povjerenstvu,
odnosno njegovu tajniku.
12.
Članovi Državnog povjerenstva za svoje ponašanje odgovorni su tajniku Državnog
povjerenstva.
13.
Svi sudionici natjecanja dužni su pridržavati se navedenih točaka (načela) Etičkog
kodeksa.
14.
U slučaju nepoštivanja Etičkog kodeksa tajnik Državnoga povjerenstva, ili njegov član,
može s natjecanja isključiti mentora i natjecatelja/natjecateljski tim.
15.
Za nastalu materijalnu štetu prouzročenu nesavjesnim ponašanjem tijekom trajanja
natejcanja, a koja će biti zapisnički utvrđena odgovornost će snositi škola iz koje dolazi
natjecatelj/natjecateljski tim ili mentor.
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