
Roditelji su središnje osobe u odgoju djece i imaju presudnu ulogu u razvijanju  dječjih vrijednosti te su dužni 

odgajati, uzdržavati i školovati djecu. Bududi imaju pravo i slobodu samostalno odlučivati o odgoju i obrazovanju 

svoje djece, trebaju stvoriti preduvjete za dobru komunikaciju i partnerstvo sa svim institucijama koje se na bilo koji 

način dotiču odgoja i obrazovanja , također vodedi računa ne samo o obarzovnim sadržajima, nego i više o odgojnom 

momentu te utjecaju na formiranje mlade osobnosti. Osvješdivanje i poticanje roditeljske obveze sudjelovanja u 

školovanju vlastite djece jedan je od načina vrednovanja digniteta odgojno obrazovnog osoblja, jer ako roditelji i 

učitelji uspostave dobar  partnerski odnos  , nastaje dobra interakcija i međusobno povjerenje unutar kojeg djeca 

nauče više vrednovati  kako svoje roditelje koji su na taj način više uključeni u sam odgoj , tako i svoje učitelje i sve 

ono što od njih dobivaju. 

 

ETIČKI KODEKS RODITELJA OŠ FRANA GALOVIĆA 
U  cilju razvijanja što kvalitetnijih međuljudskih odnosa između učenika , njihovih roditelja i učitelja očuvanju 

njihovog osobnog ugleda kao i ugleda sama škole kao odgojno obrazovne institucije , te ostvarenja što ugodnijeg 

ozračja  u kojem de biti zadovoljnija djeca , njihovi roditelji i svi djelatnici škole te de se lakše provoditi odgojno 

obrazovni proces. 

Ovim etičkim kodeksom koji se sastoji od standarda ponašanja prilagođenih potrebama škole, pridržavati de se svi 

roditelji OŠ Frana Galovida te de istim biti upoznati svi učenici, učitelji i ostali djelatnici škole. 

NACRT ETIČKOG KODEKSA 

Roditeljska prava i dužnosti: 

 Pravo i dužnost odgajanja djeteta ( načelo ravnopravnosti, pozitivan odnos prema prirodi, vjerska uvjerenja ) 

 Roditelji su dužni čuvati djete, njegovati ga i skrbiti o njegovim potrebama 

 Imaju pravo nadzora druženja s drugim osobama te djetetu mlađem od 16 godina zabraniti nodne izlaske  

( 23.00-05.00) 

 Briga o ispunjavanju školskih obveza i obrazovanja djeteta 

 Informirati se o postignutim kompetencijama svoga djeteta, o izostancima i vladanju , kontinuirano pratiti 

napredovanje djeteta te redovito dolaziti na roditeljske sastanke i informativne razgovore s učiteljima 

 Ponašati se uredno i korektno prema svim djelatnicima škole, drugim roditeljima i učenicima, uvažavati 

druge i drugačije  te održavati, podržavati i poticati odnose međusobnog poštovanja i tolerancije 

 Čuvati okoliš , poticati ekološku svijet i svojim pozitivnim postupcima biti dobar primjer svojoj djeci i svim 

učenicima 

 Aktivno sudjelovati u radu tijela u koja su imenovani  ili izabrani te svojim osobnim dobrim ponašanjem 

čuvati dobar ugled OŠ Frana Galovida 

Ponašajmo se prema drugima onako kako bi i sami voljeli da se ponašaju prema nama 

 

        Predsjednica Vijeda roditelja: 

         Kristina Babid 



 


