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Etički kodeks natjecanja Dabar sadržava moralna načela i načela profesionalne etike svih učitelja i 

nastavnika koji će organizirati natjecanje u svojim školama. 

Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se i na sve natjecatelje.  

 

1. članak 

Sve škole i svi učenici imaju pravo sudjelovanja. Da bi ostvarili to pravo, škola imenuje odgovornu osobu 

koja prijavljuje školu i dobiva sve relevantne informacije za provođenje natjecanja.  

 

2. članak 

Učitelji i nastavnici: 

a) Niti jedna lozinka testa ne smije biti napisana, lozinke se učenicima čitaju. Dopušteno je 

napisati specijalne znakove na ploču, ali ne i cijelu lozinku. Isto tako, učitelji i nastavnici mogu 

pomoći učeniku upisati lozinku. 

b) Svi učitelji i nastavnici vode računa o regularnosti natjecanja. 

c) Učitelji i nastavnici dužni su voditi računa o tome da svaki učenik rješava kategoriju razreda 

koji trenutno pohađa. 

d) Učitelji, nastavnici i učenici ne raspravljaju o zadatcima do zatvaranja natjecanja. 

e) Odgovorna osoba prosljeđuje lozinke za pristup kolegiju i testu samo učiteljima i nastavnicima 

u svojoj školi. 

f) Učitelji i nastavnici koji provode natjecanje (a nisu odgovorne osobe) nikome ne prosljeđuju 

upute i lozinke i dužni su zaštititi te podatke od neovlaštenog pristupa. 

Učenici: 

a) Učenici rješavaju test samostalno. 

b) Nije dozvoljeno koristiti nikakvu drugu aplikaciju niti internetske stranice. Nije dozvoljeno 

koristiti mobitel, kalkulator niti druga pomoćna sredstva. 

c) Učenici 1. i 2. razreda mogu imati slušalice i slušati audio zapis zadatka koji rješavaju. 
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d) Prepisivanje, odnosno primanje i davanje pomoći pri rješavanju zadataka, nije dopušteno. 

e) U slučaju problema, učenici dizanjem ruke i u tišini traže pomoć učitelja ili nastavnika. 

f) Učenik koji se ne pridržava pravila bit će udaljen s natjecanja, a dežurni učitelj ili nastavnik je 

dužan obavijestiti Programski odbor na email dabar@ucitelji.hr 

 

3. članak 

U slučaju uočenih neregularnosti, škola može biti suspendirana te joj se može uskratiti mogućnost 

sudjelovanja sljedeće godine. 

 

Neposredno prije natjecanja i ispunjavanja ulazne ankete, učitelj ili nastavnik pročitat će učenicima 

sljedeću izjavu: 

 

IZJAVA 
 

Mi, učenici OŠ/SŠ _________________________ ponosni smo na svoje sudjelovanje u natjecanju 

Dabar i obećavamo da ćemo odgovorno i savjesno pristupiti ovom natjecanju. Test ćemo u potpunosti 

rješavati samostalno. 

Prepisivanje, odnosno davanje i primanje pomoći prilikom rješavanja zadataka, neetično je i 

nedopustivo. Prilikom rješavanja zadataka, nećemo koristiti nikakvu drugu aplikaciju niti internetsku 

stranicu. Nećemo koristiti mobitel, kalkulator niti bilo koje drugo pomoćno sredstvo.  

O zadatcima nećemo raspravljati s drugim učenicima i nastavnicima sve do zatvaranja natjecanja. 

U slučaju da prekršimo ovo obećanje, svjesni smo posljedica i mogućnosti suspenzije cijele škole. 
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