Na temelju Etičkog kodeksa Prve gimnazije Varaždin Etičko povjerenstvo Prve gimnazije
Varaždin na svojoj sjednici od 22. listopada 2008. godine donijelo je
POSLOVNIK O RADU
ETIČKOG POVJERENSTVA
Članak 1.
Etičko povjerenstvo (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) tijelo je Prve gimnazije Varaždin (u
daljnjem tekstu Škola) koje u postupku propisanim ovim poslovnikom utvrđuje povredu
odredbi Etičkog kodeksa Škole, te daje mišljenje o sukladnosti pojedinog ponašanja s
pravilima Etičkog kodeksa Škole.
Obveza je Povjerenstva promicati etička načela Škole te informiranjem zaposlenika, učenika,
roditelja Škole i javnosti o poštivanju normi Etičkog kodeksa Škole.
Članak 2.
Povjerenstvo ima sedam članova i to:
- tri člana iz reda zaposlenika Škole, na prijedlog Nastavničkog vijeća Škole,
- dva člana iz reda učenika, na prijedlog Vijeća učenika Škole,
- dva člana iz reda roditelja učenika Škole, na prijedlog Vijeća roditelja Škole.
Članak 3.
Članove Povjerenstva imenuje ravnatelj Škole prema prijedlozima iz članka 2. ovoga
Poslovnika na mandat od dvije godine. Ista osoba može biti birana za člana Povjerenstva još
jedanput uzastopce.
Članak 4.
Povjerenstvo između svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednik i zamjenik Povjerenstva biraju se javno, većinom glasova članova Povjerenstva,
na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.
Članak 5.
Član Povjerenstva ne može biti osoba koja je prekršila norme Etičkog kodeksa Škole odnosno
osoba protiv koje je pokrenut postupak utvrđivanja povrede normi Etičkog kodeksa Škole.
Članak 6.
Sjednice Povjerenstva zakazuju se na prijedlog predsjednika Povjerenstva.
Sjednice Povjerenstva u pravilu su zatvorene za javnost.
O sadržaju sjednice Povjerenstva obvezno se vodi zapisnik.

Članak 7.
O pokretanju postupka Povjerenstvo odlučuje na temelju vlastite inicijative ili prijedloga
nastavnika ili drugih radnika, učenika, roditelja učenika Škole ili drugih osoba koje u pisanoj
formi obrazlože zahtjev za pokretanje postupka ili na drugi način podastru dokaze o
osnovanoj sumnji da su prekršene norme Etičkog kodeksa Škole.
Članak 8.
Povjerenstvo obvezno razmatra svaku inicijativu ili prijedlog za pokretanje postupka.
O pokretanju postupka Povjerenstvo odlučuje javnim glasovanjem, većinom glasova.
Članak 9.
Ako izglasa pokretanje postupka, Povjerenstvo je ovlašteno prikupljati sve podatke potrebne u
cilju istinitog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja, obaviti razgovor s osobom protiv
koje je pokrenut postupak, kao i s drugim osobama koje mogu pružiti informacije važne za
postupak, te na drugi način pribaviti dokaze u istražnom postupku.
Do okončanja istražnog postupka članovi Povjerenstva javno ne iznose podatke o tijeku
postupka.
Članak 10.
Nakon provedenog postupka Povjerenstvo donosi mišljenje o povredi normi Etičkog kodeksa,
tajnim glasovanjem, većinom glasova Povjerenstva.
Mišljenje Povjerenstva obavezno sadrži detaljan opis povrede Etičkog kodeksa, aktivnosti
provedene tijekom postupka, prikaz prikupljenih dokaza, podatke o glasovanju članova
Povjerenstva i obrazloženje mišljenja te prijedlog mjera koje bi trebalo poduzeti.
Rad Povjerenstva je javan.
Članak 11.
Mišljenje Povjerenstva predsjednik Povjerenstva obvezno dostavlja ravnatelju Škole u obliku
pisanog priopćenja.
Članak 12.
O mjerama koje će se poduzeti na temelju mišljenja Povjerenstva odlučuje ravnatelj Škole, te
o tome obavještava Povjerenstvo, Školski odbor, Nastavničko vijeće i javnost.
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