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Nakon što je četvrtina duga otišla u zastaru, a ukupan broj onih koji su pokrenuli tužbu zbog isplate
plaće prema smanjenoj osnovici u 2016. jedva premašuje četvrtinu radnika u javnim službama, pravi je
trenutak za osvrnuti se na sve ono što se po ovom
pitanju događalo unatrag godinu dana. O pravom
trenutku se može govoriti stoga jer su nam danas
poznati neki odgovori koje prije samo četiri mjeseca
nismo znali, ali i zato što će ove tužbe za četiri mjeseca, zbog približavanje zastare, postati passe. Da
bi sve u ovom uvodu bilo u znaku broja četiri prisjetit
ćemo se prvih pilot-tužbi u ovim sporovima četiriju
učiteljica ˗ Tanje Biloglav, Biljane Pavelić, Gordane
Kovač Bluha i Damire Črep Gavrilović. Članice Preporoda tužbe su pokrenule u studenom 2016. na zagrebačkom Općinskom radnom sudu.
Od sviju četvorki spomenutih u uvodnim rečenicama, najvažnija je ona o četvrtini radnika koji su se
odlučili pravdu potražiti sudskim putem. Među dosadašnjim tzv. masovnim sudskim sporovima, a nije
da ih nije bilo, aktualne tužbe naišle su na najslabiji
odaziv. Kako je moguće da tužbeni zahtjevi nikad
nisu bili izdašniji, ishod izvjesniji, a broj tužitelja manji? Zašto većina sindikata nije po pitanju ovih tužbi
poduzela ama baš ništa, odnosno zašto je članstvo
u pojedinim sindikatima čak i odgovarano od podizanja tužbi? Odgovori na ova pitanja približavaju nas
rasvjetljavanju priče oko tužbi.
Dvostruko nepovjerenje radnika, kako prema vlasti tako i prema sindikatima, osnovni je razlog suzdržanosti radnika u pogledu pokretanja ovih sudskih
sporova. Suzdržanost nije uspjela dokinuti ni važna
presuda Vrhovnog suda. Vođeni onom narodnom
Tko se jednom opeče, puše i na hladno, radnici su u
tužbama vidjeli više potencijalni problem nego priliku. Sjećanja na tužbe zbog jubilarki za 2013. godinu
još nisu izblijedjela. Jedno je, nedavno provedeno,
istraživanje pokazalo da samo 26 posto građana ima
povjerenje u pravosuđe. Dakle, opet je u pitanju četvrtina. Broj pokrenutih sporova zbog osnovice pokazuju da se spomenuti podatak odnosi i na prosvjetare, znanstvenike, medicinare, kulturnjake…
Uz nepovjerenje u sudstvo, suzdržanosti je pridonijelo i ponašanje pojedinih sindikata. Zanemariv su
broj tužbi podigli članovi sindikata koji se voli hvastati najvećim brojem članova. Neki su povjerenici
ovog sindikata išli tako daleko da su, nakon što su
se tužbom pobrinuli za sebe, odgovarali od podizanja tužbe svoje kolege u podružnici. Ne samo da
su se u ovome pokazali uspješnima, nego ih nije
stigla nikakva kazna za ovakvo ponašanje. A takvo
ponašanje za posljedicu je imalo i pokretanje brojnih
tužbi mimo sindikata. Paradoksalno je da tzv. odgođeni sindikalizam, kojem svjedočimo još od 2006.
godine, nije doživio je fijasko zbog svemoćne vlasti
i njoj podložnih sudova, nego zbog slabosti samih
sindikata.
I dok ministar financija može biti zadovoljan jer će
manjak u državnoj blagajni biti manji od očekivanog,
i dok premijer može biti ponosan na svoju ispravnu
procjenu kako su sindikalisti, razmećući se silnim milijardama koje će radnici usisati iz proračuna, prijetili
iz prazne puške, posvemašnja ogorčenost je prevladavajući osjećaj među radnicima. Radnici koji su pokrenuli tužbe ogorčeni su jer sudskim putem moraju
doći do onoga što im pripada. Ogorčenost radnika,
koji se nisu željeli upustiti u sudske sporove, proizlazi iz spoznaje da je njima uskraćeno nešto što im
pripada jednako kao i onima koji su podigli tužbe. Po
tko zna koji put se pokazalo da je pravo na ogorčenost jedino pravo radnika koje neće dovesti u pitanje
nikakva promjena radnog zakonodavstva.

Trećina radnika u javnim službama pokrenula tužbe

Ročišta krenula, stižu
prve presude
T

ri su mjeseca protekla od podizanja tužbi zbog isplate plaće
prema smanjenoj osnovici u
2016. godini. Otprilike trećina radnika u javnim službama, njih 60-ak tisuća, i trećina radnika u školstvu, njih
oko 20 tisuća, odlučilo se tužbom
doći do novca koji im je, bez pravnog
osnova, Vlada uskratila. Pokušali
smo doznati dokle se stiglo s tužbama, s kojim se problemima susreću
sindikati i odvjetnici, razlikuje li se
stanje s tužbama u pojedinim javnim
službama te kada se očekuje završetak ove opsežne radničke akcije?

Dinamika
Iako su tužbe članica i članova
Preporoda upućene prema sudovima
još krajem prošle godine još uvijek
nisu krenuli postupci u svim dijelovima Hrvatske. Najbolja je situacija na
manjim općinskim sudovima, u kojima su već donijete i brojne presude.
Najviše će, prema očekivanju, zapinjati u Zagrebu, jer bez dodatnog zapošljavanja sudskih savjetnika, neće
biti moguće u skorije vrijeme obraditi
20-ak tisuća sudskih sporova. Prema posljednjim informacijama i na
zagrebačkom Općinskom sudu bi
se naskoro trebale stvari pokrenuti s
mrtve točke.
Žalba
Brzina odvijanja ovih sporova najviše će ovisiti o tomu hoće li ili neće
škole žaliti na prvostupanjske presude. Iako su se ravnatelji tomu nadali
još uvijek nije na škole stigao jasan i
obvezujući naputak o tome treba li se
ili ne treba podnijeti žalba na presudu. Ravnatelji su uglavnom prepušteni sami sebi. Ravnateljske udruge im

Faksimil
naslovnice
Jutarnjeg
lista od
četvrtka,
24.11.2016.
godine

Ovih su dana u nekim domovima zdravlja
poslodavci ponudili prijedlog sporazuma kojim
se radnicima nudi cjelokupni iznos glavnice i
obročna isplata uz ustezanje od potraživanja
kamata. Ako se ovo rješenje proširi po cijelom
zdravstvenom sustavu, možda se ni priča u
obrazovanju, pa ni i u drugim javnim službama,
neće moći smatrati završenom

pokušavaju pomoći, no do preciznog
odgovora nije moguće doći. Ravnatelji se pribojavaju da će im se zamjeriti što nisu uložili žalbu, te da će im
se, u tom slučaju, sporije refundirati
troškovi. Ukoliko postupe suprotno,
odnosno ukoliko se podnese žalba,
doći će do odugovlačenja spora i povećanja troškova postupka.
Odaziv
Nešto slabiji interes radnika za podizanje ovih sudskih sporova proistječe iz nezainteresiranosti pojedinih sindikata koji zastupaju radnike u
javnim službama. Ovakvo je ponašanje sindikata dovelo do angažiranja
većeg broja odvjetnika koji su, mimo
sindikata, pokrenuli sporove za svoje
klijente. Nakon presude Vrhovnoga
suda, kojom je značajno smanjen
rizik od gubitka spora, odvjetnici su
znalački iskoristili pasivnost sindikata
i samostalno pokrenuli veći broj sudskih sportova.
Zastara
S protekom svakog mjeseca skraćuje se razdoblje za koje je moguće
pomoću tužbe doći do razlike plaće.
Sa svakim mjesecom koji odlazi u
zastaru visina tužbenog zahtjeva se,
barem kada je o učiteljima i nastavni-

cima riječ, smanjuje između 600 i 700
kn. Zbog zastare iduća su 3 mjeseca
presudna u pogledu podizanja tužbi.
Nakon što u zastaru ode pola razdoblja na koje se odnosi tužba, vjerojatno će nestat interesa među radnicima za ostvarivanje ovog prava.
Nagodbe
Pojava prvih nagodbi, zasad je
riječ samo u zdravstvu, unijela je
dodatnu zbrku u cijelu priču oko
ovih sporova. Ovih su dana u nekim domovima zdravlja poslodavci
ponudili prijedlog sporazuma kojim
se radnicima nudi cjelokupni iznos
glavnice i obročna isplata uz ustezanje od potraživanja kamata. Ako
se ovo rješenje proširi po cijelom
zdravstvenom sustavu, možda se ni
priča u obrazovanju, pa ni i u drugim
javnim službama, neće moći smatrati završenom. Iako nagodbe jesu
najefikasniji i najjeftiniji način rješavanja ovakvih sporova, njihovo će
zakašnjelo pojavljivanje zadati nove
glavobolje predstavnicima vlasti, ali i
sindikata. Nagodbe bi mogle podijeliti i zavaditi i ministre, jer je neshvatljivo da u jednom resoru novca ima
za sve, a u drugom samo za one koji
su odlučili podići tužbu.
Milan Novačić
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Razgovor s povodom: mr. sc. Andreja Fileš-Ružić, čakovečka odvjetnica

Očekujem završetak sporova
s prvim ročištem!

Presudom iz prosinca prošle godine potvrđeno je da navodi škola kao tuženika i
države kao umješača nisu utemeljeni, i da su tužbe osnovane. Potvrđena je sudska
praksa iz pilot-postupaka kojom su usvojene tužbe, čime je data jasna smjernica sudovima za daljnje postupke

V

iše od desetljeća čakovečka odvjetnica Andreja Fišer-Ružić surađuje
sa Sindikatom Preporod, zastupala
je članove Preporoda i u takozvanim pilottužbama, a i sada kad je broj tužbi postao
popriličan.
˗ Sa Sindikatom Preporod moj ured surađuje već više od deset godina, i suradnja
se odvija, vjerujem, na obostrano zadovoljstvo, što potvrđuje njezino trajanje, pa i sudjelovanje u sada aktualnom velikom broju
sudskih postupaka radi isplate razlika plaća
zbog isplata prema smanjenoj osnovici. Pored sudskih postupaka, suradnja se odvija
i na druge načine ˗ pravnim savjetovanjem
članova Sindikata u pojedinim slučajevima,
kao i kroz konzultiranje i razmatranje sa
Sindikatom pravnih pitanja i situacija koje
se pojavljuju u praksi.
Zastupali ste članove Preporoda i u
tzv. pilot tužbama koje su prethodile
sporovima koji se sada vode. Kakva
su Vaša iskustva s ovim sporovima
koji su za cilj imali „probijanje leda” i
uspostavu sudske prakse na kojoj će
se zasnivati budući razvoj događaja u
svezi s ovim tužbama?
Sporovi po „pilot tužbama” doista su
bili probijanje leda jer je trebalo uspostaviti sudsku praksu glede tumačenja mjerodavnih sporazuma, pri čemu je tužena

strana kontinuirano otvarala brojna pitanja
temeljem kojih je osporavala prava tužitelja (uključujući čak i osporavanje od strane
države valjanosti sporazuma koje je sklopila sa sindikatima). To je znatno opteretilo
pilot-postupke velikom količinom spornih
pitanja i vlastitih tumačenja tužene strane i
umješača, te je trebalo vremena, i, u našim
postupcima, dosta argumentacije kojom se
obrazlagala neosnovanost njihovih tumačenja i ukazalo koja su bitna i relevantna
pitanja o kojima sud mora odlučiti. To potvrđuje i činjenica da je praksa sudova pomalo
lutala i sudovi su u prvom stupnju donosili
različite odluke. U našim pilot postupcima
tužbe su bile usvojene, no kod nekih su sudova u prvom stupnju bile odbijane te su
tek u drugom stupnju donesene presude
koje je u konačnici potvrdio i Vrhovni sud
RH. Ono što je različito od sporova koji su u
tijeku jest i da je tužena strana osporavala
ne samo osnovanost, već i visinu tužbenoga zahtjeva, zbog čega je trebalo provoditi i
financijska vještačenja, što je produžilo postupke i generiralo dodatne troškove.
Koji je značaj presude Vrhovnoga
suda iz prosinca prošle godine na
krajnji ishod ovih sporova?
Ta je presuda vrlo značajna. Njome je
potvrđeno da navodi škola kao tuženika i
države kao umješača nisu utemeljeni, i da
su tužbe osnovane. Potvrđena je sudska
praksa iz pilot-postupaka kojom su usvoje-

ne tužbe, čime je data jasna smjernica sudovima za daljnje postupke. Time pridonosi
i pravnoj sigurnosti budući da su njenim donošenjem konačno riješena sporna pitanja
te bi daljnje odluke trebale biti u skladu s
njom. Kako su zahtjevi za dopuštenje revizije podneseni i u našim pilot-postupcima, u
jednome smo u međuvremenu primili odluku Vrhovnog suda RH kojom se zahtjev za
dopuštenje revizije odbacuje s obrazloženjem da su postavljena pitanja riješena navedenom odlukom VSRH Rev-1111/2020.
Kakva je Vaša procjena u pogledu trajanja ovih sporova?
Prema dosadašnjem iskustvu u postupcima u kojima su već održana prva ročišta,
uglavnom se na prvom ročištu postupak i
zaključuje, budući da škole nisu osporavale visinu tužbenog zahtjeva osim u rijetkom slučajevima gdje je bilo pogreške
u izračunu, ali to usklađujemo prije prvog
ročišta tako da ni tamo ne očekujemo daljnje osporavanje) pa nije potrebno provoditi
dokaze o visini iznosa, a pitanja vezana uz
osnovanost su riješena kako je naprijed navedeno. Tako da očekujemo da će sporovi
uglavnom završiti na prvom ročištu, a vremenski to ovisi o tome kada će sudovi ista
održati. U našim predmetima, na području
Međimurske županije i Varaždinske županije, ročišta se zakazuju dosta brzo, neka
su već i održana, no s obzirom na veliki broj
predmeta, neće svi biti na redu u isto vrije-

me, već sukcesivno, kako suci mogu zakazivati ročišta.
Tko je na ročištima na kojima ste do
sada sudjelovali zastupao školu? Kakvo je Vaše iskustvo s držanjem tuženika u ovim sporovima?
Škole-tuženike su u svim postupcima do
sada zastupali ravnatelji ili zamjenici ravnatelja. Za sada ni jedna škola u postupcima
u kojima mi zastupamo tužitelje nije angažirala odvjetnika. Pristup zastupnika tuženika
je korektan. Obzirom da su prigovore u pogledu pravne osnove iznijeli u odgovorima
na tužbe, na ročištu se uglavnom utvrđuje
osporavaju li visinu tražbina, što za sada
nisu osporavali, tako da nije potrebno vještačenje radi utvrđivanja visine i postupci
se mogu zaključiti.
Kako članstvo Preporoda u ovim sporovima zastupa čak 8 odvjetničkih
ureda, jeste li zasad zadovoljni uspostavljenom međusobnom suradnjom
odvjetničkih ureda i suradnjom Vašeg
odvjetničkog ureda sa Sindikatom?
Suradnja i komunikacija ureda koji zastupaju članove Sindikata dobro je organizirana. Kontinuirano se razmjenjuju informacije
o bitnim novostima i razvoju postupaka. Sa
Sindikatom Preporod već dugi niz godina
uspješno i dobro surađujemo, pa tako i vezano za ove postupke, uz zaista korektan
odnos i uvažavanje.
Razgovarao Milan Novačić

7. sjednica Glavnog vijeća

Prihvaćeni izvještaji o radu
i financijskom poslovanju

Pandemija korona virusa reflektirala se na sve aspekte rada Preporoda u 2020. godini, susretali smo se s mnoštvom
raznovrsnih problema na terenu, pa su i aktivnosti bile usmjerene na njihovo rješavanje ˗ rekao je Željko Stipić

S

edma sjednica Glavnog vijeća Sindikata Preporod održana je 27.
veljače u prostorima središnjice
Sindikata u Zagrebu uz poštivanje svih
nužnih epidemioloških mjera. Na početku
godišnjeg izvještaja, predsjednik Sindikata istaknuo je kako se pandemija izazvana COVID-om 19 reflektirala na sve aspekte rada Preporoda u 2020. godini, jer
smo se susretali s mnoštvom raznovrsnih
problema na terenu, pa su i aktivnosti bile
usmjerene na njihovo rješavanje. Zbog
pandemije je odgođen završetak našeg
EU-projekta „Znanjem do prava” na čijim
je dvodnevnim predavanjima sudjelovalo
oko 700 naših članica i članova.
Važno mjesto u predsjednikovu izvještaju zauzeli su pregovori sindikata koji
djeluju u javnim službama o osnovici
plaće, božićnici, regresu i osnovici za
isplatu jubilarne nagrade, suradnju s novim ministrom obrazovanja Radovanom

Fuchsom kao i aktivnostima koje su bile
nužne, nakon što je 19. rujna Glavno vijeće donijelo odluku o pokretanju sudskih
tužbi zbog isplate plaće prema smanjenoj
osnovici u 2016. godini. U izvještaju je
još bilo govora o rezultatima provedenih
izjašnjavanja članstva o prihvaćanju prijedloga Vlade o suspendiraju ugovorenih
prava iz Kolektivnih ugovora, kupovini arhivsko-skladišnog prostora te osnivanju
novih podružnica.
Predsjednica Nadzornog odbora Sindikata Mladenka Bilobrk podnijela je detaljno financijsko izvješće za 2020. godinu.
Izvješće Komisije za dodjelu financijske
pomoći našim članovima u protekloj godini podnijela je predsjednica komisije
Biljana Pavelić te pojasnila kako, koliko
i kome su pomoći dodijeljene, a kome
nisu i zašto. Apelirala je na županijske
povjerenike da na županijskim sastancima pojasne članovima kako i kome se

pomoći dodjeljuju obzirom da Komisija
zaprima zamolbe koje su izvan zadanih
okvira Komisije. Spomenula je da su odlukom Glavnog vijeća dodijeljena i dodatna sredstva članovima i članicama čija
je imovina značajnije stradala u potresu
lanjskog ožujka.
Lidija Čuić Živković podnijela je izvješće o poslovanju BUP-e istaknuvši kako
se broj članova svake godine povećava,
kako trenutno BUP-a broji 1688 članova
pri čemu se krediti uredno otplaćuju kao
i zanimljivu činjenicu da ima mnogo članova koji ne podižu kredite već „čuvaju”
svoje uloge u BUP-i.
Potom je predsjednik Željko Stipić izvijestio Glavno vijeće o broju tužbi radnika
radi isplate plaće prema smanjenoj osnovici u 2016. godini koji su tužbe podnosili
u prvom valu u jesen 2020. kao i o tužbama u drugom valu koje su uslijedile nakon presude Vrhovnog suda u prosincu.

Upoznao je članove Glavnog vijeća s organizacijom prosvjeda održanog ispred
Ministarstva obrazovanja 25. studenoga
te o rezultatima sastanka s ministrom Radovanom Fuchsom koji je uslijedio ubrzo
nakon prosvjeda. Analizirana je i akcija
pružanja pomoći stradalima u potresu u
Sisačko-Moslavačkoj županiji kojoj su se
odazvale gotovo sve sindikalne podružnice pri čemu je prikupljeno i podijeljeno
500. 000 kuna.
Na sjednici su potvrđene i četiri odluke
četriju odluka prethodno donesene elektroničkim putem o prijedlogu prigodnih božićnih i novogodišnjih poklona za članove
Sindikata, o pružanju pomoći stradalima u
potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji i
načinu osiguravanja sredstava, o nastavku aktivnosti za pokretanje sudskih sporova (drugi val tužbi) te o načinu raspodjele
pomoći stradalima u potresu.
Gordana Kovač Bluha
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Znanstveno-istraživački projekt Instituta za društvena istraživanja

Učinci pandemije na nastavni
proces i dobrobit učenika

Organizacijske promjene izazvane pandemijom djelovale su na gotovo sve ključne aspekte obrazovnog procesa, prije svega na razinu usvojenih znanja i vještina učenika, izvedbu
kurikuluma na različitim razinama, pristupe vrednovanju i ocjenjivanju, promjenu okružja
učenja i podrške učenicima

Piše Boris Jokić

I

nstitut za društvena istraživanja u Zagrebu tijekom travnja
i svibnja provodi znanstvenoistraživački projekt „Nacionalno
praćenje učinaka pandemije Covid-19 i potresa iz 2020. godine
na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj”.
Projekt je financiran od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja, a istraživački tim pod vodstvom Borisa Jokića i Zrinke Ri-

stić Dedić čini 17 znanstvenika
sa šest znanstvenih ustanova
u Republici Hrvatskoj. Sindikat
„Preporod” sudjeluje u projektu
kao dio Savjeta projekta čija je
uloga osigurati da se postave
pitanja od važnosti za odgojnoobrazovne radnike.
Od sredine ožujka ove godine
pandemija uzrokovana virusom
COVID-19 značajno je utjecala
na sve elemente odgojno-obrazovnih procesa u Republici Hrvatskoj.
Nastavak neizvjesnosti o učincima pandemije na obrazovanje,

ali i živote svih u obrazovnom sustavu nastavlja se i tijekom 2021.
godine. U proteklih 12 mjeseci
obrazovna je politika primijenila
različita rješenja u obrazovnom
sustavu koja se kreću od potpunog zatvaranja škola i prelaska
na nastavu na daljinu (proljeće
2020.), preko uobičajene nastave u školskom okružju za sve
učenike (jesen 2020.) do situacije u kojoj neki učenici pohađaju školu u učionicama, a neki
u online okružju (zima i proljeće
2021.).
Organizacijske promjene izazvane pandemijom djelovale su
na gotovo sve ključne aspekte
obrazovnog procesa, prije svega na razinu usvojenih znanja i
vještina učenika, izvedbu kurikuluma na različitim razinama, pristupe vrednovanju i ocjenjivanju,
promjenu okružja učenja i podrške učenicima.
Uz pandemiju, na odgojnoobrazovni proces za velik dio
škola i učenika u Republici Hrvatskoj utjecali su i razorni potresi u ožujku i prosincu 2020.
godine. Promjene u odgojnoobrazovnim procesima slijedom
ovih jedinstvenih događaja potencijalno su imale, a vjerojatno
će imati i u budućnosti, izrazite
posljedice na obrazovno i ži-

votno iskustvo učenika različite
dobi i njihovu psihosocijalnu dobrobit kao i onu zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama.
To se prije svega očituje u drugačijem, vjerojatno povećanom,
angažmanu odgojno-obrazovnih
radnika.
Kao sustav nažalost nismo na
primjeren način i u dovoljnoj mjeri
pratili učinke pandemije i potresa
i sada je važan trenutak da to napokon učinimo. Ovim projektom
uspostavlja se sustav znanstvenog praćenja učinaka pandemije
i potresa na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit
učenika i odgojno-obrazovnih
radnika.
Istraživački ciljevi projekta su
sljedeći:
● Mapirati promjene u organizaciji odgojno-obrazovnih procesa izazvanih pandemijom
COVID-19 i potresima u osnovnoškolskom i srednjoškolskom
(strukovnom i gimnazijskom)
obrazovanju Republike Hrvatske
te identificirati organizacijske pristupe koji su povezani s većom
otpornošću ili ranjivošću učenika
i odgojno-obrazovnih djelatnika.
● Utvrditi jesu li i u kojoj mjeri
organizacijske promjene odgojno-obrazovnih procesa izazvane
pandemijom i potresima utjecale

na stjecanje predmetnih i općih
obrazovnih kompetencija iz perspektive učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika.
● Utvrditi jesu li i u kojoj mjeri
organizacijske promjene odgojno-obrazovnih procesa izazvane
pandemijom i potresima utjecale
na motivaciju učenika za učenje i
navike učenja.
● Utvrditi jesu li i u kojoj mjeri
organizacijske promjene odgojno-obrazovnih procesa izazvane pandemijom i potresom utjecale na psihosocijalnu dobrobit
učenika i odgojno-obrazovnih
radnika.
● Uspostaviti mrežu dijeljenja
iskustava i dobrih praksi u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa između škola u Republici
Hrvatskoj.
Rezultati projekta omogućit će
osmišljavanje i uvođenje mjera
na sustavnoj razini koje mogu
ublažiti nastale poremećaje
obrazovnih procesa te osnažiti učenike, odgojno-obrazovne
radnike i roditelje za uspješno
ovladavanje kriznim situacijama
u budućnosti.
Iz perspektive odgojno-obrazovnih radnika posebno su važne sljedeće teme: prakse učitelja
i nastavnika tijekom pandemije
COVID-19, iskustva i stavovi
prema rješenjima koja su se koristila u nastavi i učenju tijekom
pandemije, percepcija dobitaka/
gubitaka u stečenim znanjima i
vještinama zbog promjena izazvanih pandemijom i potresima,
struktura rada i povećanje opterećenja tijekom pandemije, percepcija podrške vodstva škole,
suradnja s roditeljima, percepcija
dobrobiti učenika i njihova psihosocijalna dobrobit.
Istraživanje će se provesti u
160 osnovnih i srednjih škola i
ovom Vas prilikom molimo da aktivno sudjelujete u njemu.

Potres, prijevoz i „novo normalno”

Na izletu svakoga dana

N

ormalno je da svi znaju za „novo
normalno” i da manje-više jako dobro znaju da to baš i nije normalno.
Međutim, vjerujem da neki i ne znaju kako
neki, a toj skupini nekih i ja pripadam,
svaki dan idu na izlet! Kada kažem izlet
mislim vezano uz posao ˗ školski izlet s
djecom i s punim koferom epidemioloških
mjera. I to radimo svaki dan jer smo zbog
potresa, koji je ostavio duboke tragove na
našoj školi, raseljeni na čak četiri lokacije,
odnosno škole. I tako mi putujemo svaki
dan s djecom i s epidemiološkim mjerama. Ovo zadnje znači: stavi masku, špricaj ruke dezificijensom, drži razmak, drži
svoju stranu busa, sjedi na svoju stranu
busa, ne skidaj masku u busu, veži se, nemoj preglasno pričati odnosno ne viči jer
izbacuješ čestice sline, a slina je zarazna.
Tako svakog dana uživamo u čarima
putovanja. Počinje s dolaskom na stanicu
i slaganjem učenika prema uzrastu i razredima. Prvi i drugi razred u prvi autobus
sa svojom dežurnom učiteljicom, a treći
A u drugi bus sa C razredom – njih čeka
učiteljica na drugom stajalištu s onom djecom kojoj je bliže ući na toj stanici. Treći

autobus za treći B i D razred s učiteljicom
u pratnji. Ovisno o smjeni još su tu, kada
smo jutarnja, s nama četvrtaši s još dva
dodatna autobusa. I sve ide kao podmazano, čista poezija….
Roditelji, bake, djedovi mašu nam i svi
kao jedan gledaju u mobitele ˗– zbog
sata. Jesmo li krenuli točno ili ne daj
Bože kasnimo, ili još gore, krenuli prerano pa će netko možda zbog toga propustiti bus. A djeca? Svi na mobitelima, dio
javlja roditeljima da smo krenuli, a dio,

Kada kažem izlet mislim
vezano uz posao ˗ školski izlet s djecom i s punim koferom epidemioloških mjera. I to radimo
svaki dan jer smo zbog
potresa, koji je ostavio
duboke tragove na našoj
školi, raseljeni na čak
četiri lokacije, odnosno
škole

ona čiji nam bližni mašu, odmah pokreću igrice…
Do konačne destinacije, škole, stajemo još dva puta. Dežurna učiteljica izlazi
svaki put s dezificijensom, kontrolira ima
li dijete masku i podsjeća ga gdje sjedi.
Na odredištu nas dočekuju ostali učitelji i
pomoćnici u nastavi, prate svatko svoj razred do škole. Pri ulasku u školu ponavljali
smo postupak dezinfekcije ruku, nogu… a
onda nam je sinulo da ćemo malcima „izgristi” kožu na rukama pa smo dogovorili
da će oprati ruke vodom.
U povratku kružimo naseljem, iskrcavanje je na četiri stanice, neki roditelji,
djedovi, bake, čekaju, svi se razdragano
smiju, grle djecu… I meni sine ˗ to je zbog
previše gledanja/čitanja „Vlaka u snijegu”.
Tako je, lektira je kriva za sve! Mi dajemo
posljednje upute djeci ˗ da paze kako hodaju do doma, onoj bez roditelja, djedova,
baka i odgovaramo što je danas za zadaću roditeljima, djedovima, bakama…
Zbog kompletnog uvida u stanje valja
napisati da dio učiteljica radi u cjelodnevnoj nastavi. Nakon obavljenog posla one
se moraju vratiti po svoj automobil ili na

Bukovac ili pred školu ˗ učiteljice u boravku jer su bile pratnja djeci u povratku. Naime, kada učiteljica odradi jutarnju smjenu
po nju ne dolazi prijevoz jer je on vezan
za djecu, a isto tako ne vraća učiteljicu iz
boravka nazad do škole gdje joj je vozilo.
Na kraju tjedna više ne govorimo, ne
možemo, nemamo snage, nemamo glasa, samo se smješkamo jer ipak je kraj
tjedna. A učenici? Svi veseli, svi zadovoljni jer oni su, prvo i osnovno, djeca i njima
nikada nije dosadno, a posebno kad idu
na izlet svaki dan!
Marija Veronkica Cvjetković
učiteljica u pratnji
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22. veljače U Segetu Donjem, u
Osnovnoj školi kralja Zvonimira,
osnovana podružnica Preporoda. Za
sindikalnu povjerenicu izabrana Ana
Rajčić, a za zamjenicu povjerenice
Tomislava Kunkić. Nakon osnivanja
podružnice u Segetu Donjem, na području Splitsko-dalmatinske županije
Preporod djeluje u 62 školske ustanove, 54 osnovnoškolske i 8 srednjoškolskih. ČESTITAMO!
27. veljače U Zagrebu održan 7. sjednica
Glavnog vijeća. Na sjednici je prihvaćeno
više izvještaja: Godišnji izvještaj predsjednika Sindikata, izvještaj Nadzornog
vijeća o financijskom poslovanju, izvještaj
Komisije za pružanje financijske pomoći,
izvještaj Savjeta BUP- e o poslovanju u
2020. godini.
3. ožujka U karlovačkoj Osnovnoj školi
Dragojle Jarnević održan sastanak Županijskog vijeća Karlovačke županije i 4.
ožujka riječkoj Tehničkoj školi održan je
sastanak Županijskog vijeća Primorskogoranske županije. Na oba se sastanka
analiziralo sadržaj s posljednje sjednice
Glavnog vijeća i razmatralo provođenje
akcije podizanja sudskih tužbi u podružnicama.

5. ožujka Osnovana podružnica Preporoda u zagrebačkoj IV gimnaziji.
Ana Dlesk izabrana je za sindikalnu
povjerenicu, a Marina Vrdoljak za
zamjenicu sindikalne povjerenice.
Sindikat Preporod u Zagrebu djeluje
u 35 srednjoškolskih i u 57 osnovnoškolskih ustanova. ČESTITAMO!

8. ožujka U Bereku održan sastanak
Županijskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, 9. ožujka održan sastanak
Županijskog vijeća Krapinsko-zagorske
županije u Oroslavju, 10. ožujka održan
je sastanak Županijskog vijeća Ličkosenjske županije u Otočcu, 11. ožujka
održan je sastanak Županijskog vijeće
podsustava osnovnih škola u Maloj Subotici i 12. ožujka u osječkoj Osnovnoj
školi Dobriše Cesarića sastalo se Županijsko vijeće Osječko-baranjske županije.
Na sastancima je predstavljen sadržaj 7.
sjednice Glavnoga vijeća i podneseni su

izvještaji iz podružnica o akciji pokretanja
sudskih sporova zbog isplate plaće prema smanjenoj osnovici u 2016. godini.
15. ožujka U vinkovačkoj Osnovnoj školi
Bartola Kašića održan sastanak Županijskog vijeća Vukovarsko-srijemske županije, 16. ožujka u čakovečkoj Gospodarskoj školi održan je sastanak podsustava
srednjih škola Međimurske županije, 17.
ožujka u Popovači održan je sastanak
Županijskog vijeća Sisačko-moslavačke
županije, 18. ožujka u Petrijancu održan
je sastanak Županijskog vijeća Varaždinske županije i 19. ožujka u Puli održan
je sastanak Županijskog vijeća Istarske
županije. Osim što se analiziralo akciju
podizanja sudskih tužbi, na ovim se sastancima, raspravljalo se o sindikalnim
aktualnostima i stanju u podružnicama.
22. ožujka U Vrpolju, u Osnovnoj školi
„Ivan Meštrović” održan sastanak povjerenica i povjerenika s područja Brodskoposavske županije. Osim o izvještaju s 7.
sjednice Glavnoga vijeća, analiziralo se
stanje u podružnicama s naglaskom na
stanje članstva i sudjelovanje u akcija pokretanja masovnih sudskih sporova.
23. ožujka Održan sastanak Županijskog
vijeća Koprivničko-križevačke županije. Na sastanku su sudjelovali pravnica i

predsjednik Sindikata. Povjerenice i povjerenici iscrpno su upoznati sa sadržajem 7.
sjednice Glavnoga vijeća. Zasebno je analizirana situacija u svih 10 sindikalnih podružnica u pogledu odvijanja akcije pokretanja sudskih sporova zbog isplate plaće
prema smanjenoj osnovici u 2016. godini.
1. travnja U Institutu za društvena istraživanja održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici IDI-a, ravnateljskih
udruga, sindikata i MZO-a. Razgovaralo
se o provedbi istraživanja koje će obuhvatiti ravnatelje, učitelje i nastavnike te učenike osnovnih i srednjih škola. Istraživanjem
se želi doći do pokazatelja o utjecaju pandemije COVIDA 19 na sve dionike u odgojno-obrazovnom procesu te do procjene
gubitaka u poučavanju pojedinih sadržaja
za sve predmete i obrazovne razine.
7. travnja Zatražen
sastanak predstavnika
Sindikata i predstavnika MZO-a radi reguliranja učiteljskog i
nastavničkog rada od
kuće, rješavanja problema rada u školama
koje su dislocirane zbog potresa, refundiranja troškova radnicima koji rade od
kuće i utvrđivanja podataka o broju članova sindikata putem COP-a.
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