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Riječ
predsjednika

Bonus
šaptom pao

Kada je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća
(1995.), bonus (smanjenje tjedne satnice učiteljima i nastavnicima od 2 do 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog
rada), uveden u naše škole, smanjenje se satnice obrazlagalo brigom za učitelje i nastavnike potkraj radnoga vijeka i
željom da se mlađim kolegicama i kolegama osigura pomoć
pri uvođenju u učiteljski i nastavnički posao. Tada se naime
isticalo da će sate izgubljene u nastavi stariji učitelji i nastavnici provoditi pomažući svojim kolegama početnicima.
U trenutku uvođenju bonusa, s obzirom na tjedno zaduženje, učiteljima i nastavnicima s najviše godina staža omogućeno je, bez smanjenja plaće, 25-postotno umanjenje tjedne
norme. U protekla 2 desetljeća, vezivanjem ovog prava uz
pravo na povišicu plaće od 2000. godine smanjivao se broj
onih koji su koristili bonus. S druge se strane umanjivao broj
sati smanjenja tjedne satnice. I jedno i drugo uvijek se opravdavalo manjkom proračunskog novca i potrebom da i prosvjetari pridonesu proračunskim uštedama izlasku iz krize.
Nakon sedam recesijskih, godina, ukazalo svjetlo na kraju tunela. Počele su stidljivo stizati vijesti o izlasku iz krize.
Kako u ovoj zemlji nije bio dugotrajan samo ulazak u krizu
nego sama kriza, tako nam se odužio i izlazak iz krize. I onda
su sredinom 2018. napokon potpisani prvi granski kolektivni
ugovori u školstvu koji su svojim sadržajem trebali pokazati
da je kriza iza nas. No, dogodilo se suprotno. Nakon uvida u
potpisano: nevjerica, čuđenje, zaprepaštenje i razočaranje…
Posebno među onima kojima su svibanjske plaće smanjene,
od učitelja i stručnih suradnika u posebnim ustanovama, prijeko edukacijskih rehabilitatora u posebnim razrednim odjelima pri redovitim školama, do učiteljica razredne nastave koje
rade u kombiniranim razrednim odjelima.
A što se u novim kolektivnim ugovorima dogodilo s našim
bonusom? Umjesto da u povoljnijim okolnostima dođe do porasta broja sati tako da se npr. 2 sata povećaju na nekadašnjih 6 ili da pravo na bonus ostvaruju npr. i stručni suradnici,
bonusu je, slikovito rečeno, šaptom pao. Manju tjednu satnicu
za 2 sata ubuduće će učitelji i nastavnici moći mijenjati za
4-postotno povećanje plaće. 10-posto više rada za 4-posto
veću plaću. Da bi trampa izgledala manje sramotna, upakiralo ju se uz nekoliko „kozmetičkih” prepravki (npr. ukupni
staž umjesto dosadašnjeg rješenja o godinama provedenim
u obrazovanju).
Možda će netko neupućen pomisliti da nepravična razmjena ionako neće uspjeti jer će učitelji i nastavnici odabrati manje rada umjesto povišice. No, autori paklenog plana su jako
dobro znali što rade. Nakon višestrukog smanjenja plaća za
vrijeme Milanovićeve administracije upravo onima s 20 i više
godina staža, a zbog zabrinutosti za iznos svojih mizernih mirovina, učitelji i nastavnici masovno se odriču bonusa i opredjeljuju za povišicu.
Posljedice svega su sagledive. Zbog neadekvatne visine
povišice, jer se opet daje više od onoga što se dobiva zauzvrat, doći će do proračunske uštede. Uz alibi o uvažavanja
prava na izbor zauvijek će iz naši škola nestati jedno od rješenja koje je pridonosilo kvalitetnijem funkcioniranju odgojno-obrazovnog sustava. Neminovnost su i smanjenje satnice
učiteljima i nastavnicima s nepunom satnicom. Na posljetku,
nakon što dođe do suočavanja s istinom, kada učitelji i nastavnici prime rujansku plaću i shvate koliko im je mizerno
nadoknađen bonus, svoje će nezadovoljstvo adresirati prema
sindikatima koji su ovu zamjenu ugovorili.
Kada u rujnu eksperimentalno krene Škola za život s plaćom za bankrot povišica od 4 posto, koja je rezultat ustezanja
od korištenja prava na bonus, izvrsno će ilustrirati stanje u
našem školstvu. Brojne dodatne obveze zbog promjena koje
se pokreću i 10-posto više vremena provedenog u radu s učenicima u razredu, u rujanski će se plaćama prepoznati s čak
dvjestotinjak kuna. Zemlja znanja jučer i Škola za život danas – politički su projekti koji prosvjetarima nisu donijeli ništa
dobro. Dapače, pod egidom promjena, napuštana su i neka
kvalitetna rješenja. Bonus, jedno od takvih rješenja, sustigla
je baš takva sudbina.

Prosvjed Sindikata Preporod pred Ministarstvom
znanosti i obrazovanja

Svi smo mi posebni!

I

zjalovile su se izjave ministrice
Blaženke Divjak da će plaće
u školama ostati iste i nakon
potpisivanja granskih kolektivnih
ugovora odnosno da se plaće nikome neće smanjivati. Nakon što
je 15. svibnja potpisan osnovnoškolski kolektivni ugovor, te nakon što su ovih dana radnicima
u osnovnoškolskim ustanovama
isplaćene plaće za svibanj, jasno
je kako ministrica nije govorila
istinu. Plaće su smanjene većem
broju zaposlenih. Posebno su
pogođeni učitelji i stručni suradnici koji rade u posebnim ustanovama za koje je umjesto dosadašnjeg dodatka na plaću od 12
posto na ukupnu količinu tjednog
radnog vremena, ugovoren dodatak od 10 posto za održane
sate redovite i/ili izborne nastave
rada po redovitom programu uz
individualizirane postupke, odnosno 17 posto za ukupan neposredni odgojno-obrazovni rad po
posebnom programu uz individualizirane postupke iz svih nastavnih predmeta. Također, stručnim
je suradnicima je priznat dodatak
od 10 posto na održane sate neposrednog odgojno-obrazovnog
rada umjesto dodataka od 12
posto na ukupnu količinu tjednog
radnog vremena.
Tako su zahvaljujući novom
načinu dodatnog vrednovanja
rada u posebnim ustanovama
plaće smanjene svim zaposlenicima osim takozvanom nenastavnom osoblju. Zbog toga
je Sindikat Preporod 28. lipnja
organizirao javni prosvjed pred
Ministarstvom znanosti i obrazovanja kako bi se još jednom
nositelje prosvjetne vlasti upozorilo na ovaj problem zbog kojega
su plaće za svibanj spomenutim
djelatnicima manje od 300 do čak
600 kuna. Na skupu su se mogli
vidjeti i transparenti sa znakovitim porukama: Zašto ste nam lagali?, Radit više ja ću, al za ma-

Nakon što su polovicom lipnja radnicima
u osnovnoškolskim ustanovama isplaćene plaće za svibanj, jasno je kako ministrica potpisujući Granski kolektivni ugovor
nije govorila istinu. Plaće su smanjene
većem broju zaposlenih, a posebno su pogođeni učitelji i stručni suradnici koji rade
u posebnim ustanovama
nju plaću!, Inkluzija, a ne iluzija!,
Škola za život, plaća za bankrot,
Svi smo mi posebni!
– Ako se novim kolektivnim
ugovorima nije uspjelo poboljšati materijalni položaj zaposlenih
u školama, nikako se nije smjelo dogoditi da plaće ikome budu
smanjene. Posebice ne učiteljima i stručnim suradnicima koji
rade u najzahtjevnijim uvjetima.
Primivši plaće za svibanj svi mi
okupljeni ovdje shvatili smo da
nam nisu govorili istinu, jer smo
opet zakinuti unatoč izjavi ministrice Divjak da se plaće neće
smanjivati. A svi smo mi posebni
i zaslužujemo malo više poštovanja i veće plaće. Osim smanjenja
plaća ministrica nas je i pokušala
razjednačiti, jer više nismo jednaki već smo plaćeni ovisno o
tome koji obrazovni program radimo. Znaju li donositelji odluka
u kakvim uvjetima svi mi radimo,
s kime radimo i koliko se pripremamo za svoj rad. Naš je rad odgovoran, specifičan, težak, toliko
težak da se na natječaje za popunu radnih mjesta u posebnim
ustanovama gotovo nitko ni ne
javlja. Je li smanjena plaća poticaj za zapošljavanje u posebnoj
ustanovi? – istaknuto je na prosvjednom skupu.

Nevažni i nevidljivi
Na skupu su govorile zaposlenice nekoliko ustanova. Tanja
Biloglav iz Centra za autizam

u Zagrebu spomenula je kako u
Centru rade učitelji, učitelji rehabilitatori, stručni suradnici, njegovatelji, odgajatelji, medicinske
sestre, tehničari i terapeuti te da
su mnogi od njih ostali bez ikakvih dodataka na plaću.
– Raditi s djecom s posebnim
potrebama je privilegija i čast i
taj rad sve nas odrasle čini boljim ljudima. Težak je i odgovoran, ali lijep na svoj način. Iako
naši učenici trebaju prvenstveno
nas stručnjake, puno puta taj isti
učitelj, stručni suradnik, odgajatelj treba svog kolegu radi međusobne podrške kako bismo se
lakše nosili s izazovima koji su
pred nama, trebamo jedni druge
i zato nas nitko ne treba svađati,
diskriminirati i proglašavati neke
od nas nebitnima i nevidljivima. A
upravo je to novi GKU napravio.
Zaboravilo se u ugovoru istaknuti
da smo posebni i različiti, a opet
posve jednaki. Naši učenici trebaju nas posebne, ali jednako
vrijedne i međusobno složne i
usklađenje. Trebaju nas prepoznati od društva, od ministarstva
i svih kojima smo odgovorni za
svoj rad. Zato želimo poručiti ministrici: Nismo došli tražiti nešto
što nam ne pripada, što svojim
radom nismo zaradili. Došli smo
samo po ono što nam pripada,
jer mi smo svi posebni – rekla je
Tanja Biloglav.
Tanja
Dejanović-Šagadin,
stručna suradnica u Centru Goljak u Zagrebu rekla je: „Danas
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smo ovdje zato što su nam plaće smanjene, ali i zato što je to
napravljeno bez našega znanja
i uz stalna uvjeravanja da plaće
nikom neće pasti. Vjerovali smo
da nas Ministarstvo i potpisnici
GKU-a neće iznevjeriti, ali sad
se osjećamo i prevareno i iznevjereno. Još je poraznije da Ministarstvo takvim ponašanjem
poručuje da ne cijeni naš rad. Većina nas nije ušla u prosvjetu da
se obogati već iz ljubavi prema
svom poslu. Odgojnoobrazovni
sustav ima puno koristi od posebnih ustanova jer mi isprobavamo sve tehnologije rada s djecom s teškoćama koje se onda
mogu prenijeti i u redovne škole.
Radimo puno didaktičkih materijala korisnih svima, dijelimo naša
iskustva i znanja kroz različite
oblike. Naši su uvjeti rada puno
zahtjevniji. Naši učitelji nose svoje učenike ne samo u školi iz razreda u razred nego i u autobus
da bismo ih odveli na Plitvička
jezera ili nekamo drugdje na izlet
i rade štošta što drugi prosvjetari
ne mogu ni zamisliti. Ali to je naš
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Ako se novim kolektivnim ugovorima nije
uspjelo poboljšati materijalni položaj zaposlenih u školama, nikako se nije smjelo
dogoditi da plaće ikome budu smanjene.
Posebice ne učiteljima i stručnim suradnicima koji rade u najzahtjevnijim uvjetima
svakodnevni posao i mi se trudimo ne zbog plaće nego zbog naših učenika. Želimo našim učenicima olakšati i školovanje i put u
život, a za sve to zauzvrat dobijemo laž i prevaru, a u konačnici
smanjenje plaća. Mi ne tražimo
povećanje plaća, ništa osim onoga što je bilo obećavano tijekom
pregovora za granske kolektivne
ugovore, nakon kojih su nam ipak
plaće smanjene. Pretpostavljamo
da je to bila greška i očekujemo
da ju se što prije ispravi.”

Puste priče o
inkluziji
Kad se govori o obrazovanju ističe se njegova važnost i stav da

u sustav obrazovanja moraju biti
uključeni baš svi, da svi trebaju
dobiti šansu da nauče što više.
Govori se o inkluziji, jer važno je
biti uključen, a ne isključen. Osim
smanjenja plaća zaposlenika u
posebnim ustanovama, plaće su
pale i edukacijskim rehabilitatorima koji rade u posebnim odjelima u redovnim školama. O tome
je govorila Josipa Gorup-Rožić
iz OŠ „Ljubo Babić” u Jastrebarskom. „Edukacijski rehabilitatori
rade na izravnom uključivanju
učenika s teškoćama u njihove
sredine i time smo na prvoj crti
borbe za pravo na inkluziju. Ovdje smo kako bismo izrazili nezadovoljstvo rješenjima iz novog
GKU-a kojima naš rad nije ade-

kvatno vrednovan niti plaćen. O
našem radu ovisi kvaliteta života
naših učenika i njihovih obitelji
i prihvaćenost učenika u njihovoj sredini. Naši uvjeti rada nisu
idealni, jer smo preopterećeni
neposrenim radom, programi su
zastarjeli, prostori neprimjereno
opremljeni, previše je administrativnih poslova koje moramo
obavljati. Udžbenika je malo pa
sami izrađujemo didaktičke materijale kao bi djeci olakšali rad,
a naš posao je ne samo emocionalno zahtjevan već i fizički naporan pa smo na listi deficitarnih
zanimanja, jer je sve manje onih
koji ga žele izabrati kao životni
poziv.
Novim GKU-om naš rad i
naši napori nisu vrednovani niti
plaćeni. Do jučer smo radili u
kombiniranim odjelima, a danas
više ne radimo, jer izgubili smo
taj dodatak, a i dodatak na ukupnu satnicu pa sad dobivamo
dodatak samo za neposredan
rad. Edukacijski rehabilitatori
koji rade kao stručni suradnici u
redovnom sustavu nikada nisu
dobili nikakav dodatak, pa čak ni
za posebne uvjete rada. Mi smo
našim učenicima i njihovim roditeljima nezamjenjiva potpora,
pomažemo im u prilagodbi odgojnoobrazovnog rada, poučavamo učenike specifičnim metodama učenja. Hrvatski sabor je
1. ožujka proglasio Nacionalnim
danom edukacijskih rehabilitatora. Nadali smo se da je konačno naš rad prepoznat i da će ga
društvo vrednovati i nagraditi
materijalnim pravima i plaćom
koju zaslužujemo. A ministrica
Divjak je 1. lipnja pretvorila u nacionalni dan žalosti edukacijskih
rehabilitatora jer su dobili prvu
smanjenu plaću nakon potpisanog GKU-a”, rekla je Josipa Gorup-Rožić.
Aleksandra Bednjanec Vuković iz Centra SUVAG izrazila
je žaljenje zbog neosviještenosti
društva za potrebe djece s teškoćama u razvoju, za njihove vrijedne učitelje, stručne suradnike,

ŠTO KAŽU PROSVJEDNICI
Davorka Jazvo, njegovateljica u Centru za autizam u Zagrebu: Ovdje smo da podržimo sve naše
kolegice i kolege, one koji su na dnu – odgajatelje, njegovatelje, medicinare, učitelje, profesore,
stručne suradnike. Svima nam se novi granski
kolektivni ugovor odrazio na plaći, meni čak oko
600 kuna manje.
Marija Veronkica Cvjetković, učiteljica razredne
nastave u OŠ Bukovac u Zagrebu: Danas smo
ovdje zato da prosvjedujemo zbog kolega koji
rade u najtežim uvjetima u specijalnim ustanovama s djecom s teškoćama u razvoju. Stravično
je da su prema novom GKU njihove plaće manje
jer su prosvjetarske plaće ionako ispod svih prosjeka, a političari stalno ističu da je obrazovanje
važno, da je inkluzija važna. I ne samo da su im
plaće manje nego su svi oni izostavljeni iz kolektivnog ugovora.
Nina Sakić, Centar SUVAG: Sve nas je neugodno iznenadilo to što su nam plaće pale je se tome
nismo nadali. Moja plaća je oko 400 kuna manja
ovaj mjesec, a svi kažu da će se poboljšati materijalni uvjeti prosvjetnih radnika, no nama se to nije
dogodilo. Prije smo imali dodatak od 12 posto na
cjelokupnu satnicu, a po novom imamo 10 posto
na pola satnice, a kolege stručni suradnici nisu
ni to dobili. Zato smo ovdje da ministrici i cjelokupnoj javnosti objasnimo razloge svog nezadovoljstva. Ne znam hoće li nas neko čuti, ali ovo je
jedini način.

audiorehabilitatore, logopede i
sve druge koji rade hvale vrijedan posao s tom djecom.
– Toliko se naglašava važnost
uklapanja onih različitih i drugačijih u društvo, pa samim tim čudno
je da su upravo nama koji radimo
na tome smanjeni dodaci na plaću i nije prepoznat naš kvalitetan
i častan posao. Svi koji radimo s
tom djecom dajemo najbolje od
sebe, jer to su i naša djeca. Odgojili smo i usmjerili generacije
djece oštećena sluha i govora i
oni su danas odrasli ljudi kojima
se ponosimo. Radeći svoj posao obilježili smo njihove živote
na najpozitivniji način, omogućili
im da budu ravnopravni članovi društva i da budu sretni ljudi.
Želim vjerovati da se dogodila
greška i slučajan previd, da nas
se nije dovoljno dobro vidjelo.
Sad nas se vidi, vjerujem bolje
nego ikad. Mnoge stvari mogu
čekati, ali djeca ne mogu čekati
i njima ne možemo davati sutra,
jer im treba danas kao što i nama
već danas treba vratiti zaslužena
prava – istaknula je Aleksandra
Bednjanec Vuković.

Ministrica ima
prečeg posla
Ministrica Divjak nije izašla pred
prosvjednike pa joj je predsjednik Preporoda Željko Stipić u
tijekom kratkog susreta u zgradi ministarstva iznio tri zahtjeva. Prvi se odnosi na učitelje i
stručne suradnike u posebnim
ustanovama čije plaće treba
odmah vratiti na razinu plaće
za travanj. Drugi se odnosi na
edukacijske rehabilitatore koji
rade u redovitim školama, ali u
posebnim razrednim odjelima,
kojima su plaće smanjene, a
njihov rad posebno zahtjevan
pa u Preporodu očekuju da za
takav rad primaju i ubuduće ono
što su primali i do sada. Treća
skupina zakinutih su učitelji koji
rade u kombiniranim odjelima u
redovitim školama koji su također zakinuti za plaću.
– Željeli smo ovim skupom prekinuti i znakovitu šutnju svih, od
premijera do ministrice, jer za
njih ovaj problem nije ni postojao.
Rad u posebnim ustanovama ima
svoju cijenu, a svi moraju znati da
nijedna cijena za takav rad nije
previsoka. Ako ima novca za polovne avione, za preskupe limuzine, za sanacije svega i svačega,
što treba i ne treba, onda mora
biti novca i za one koji rade s djecom s teškoćama. Bilo bi dobro
da ovaj naš prosvjed bude kraj,
pa da se problemi odmah riješe,
ali ako vlast ne reagira, ovaj će
prosvjed biti samo početak. Ne
riješi li se naš problem, najesen
ćemo biti još odlučniji i borbeniji
i glasniji.
Izložili smo ministrici svoje zahtjeve, ona je pokazala interes
za naše probleme. Rekli smo joj
da ćemo biti strpljivi do rujna i
da ima dovoljno vremena da se
problem riješi tamo gdje je nastao. A riješiti ga se može vrlo
jednostavno: izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora. Ako
ih neće pokrenuti Sindikat, neka
ih pokrene Vlada, neka Ministarstvo predloži izmjene kolektivnog ugovora. Problem je rješiv,
a ako ga se ne riješi i dalje ćemo
se okupljati pod istim sloganom
Svi smo mi posebni – zaključio
je Stipić.
Milan Novačić
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14. SJEDNICA GLAVNOG VIJEĆA

O smanjenju plaća, peticijama
i prosvjedu
N

akon sudjelovanja na prosvjednom skupu „Svi smo
mi posebni“, u četvrtak 28.
lipnja 2018. godine, u središnjici
Sindikata Preporod održana je i
14. sjednica Glavnog vijeća Sindikata. Osobno sam imala priliku
sudjelovati i u razgovoru s ministricom, koja je predstavnike prosvjeda, na čelu s predsjednikom
Sindikata, primila za vrijeme trajanja prosvjeda. U desetak minuta,
koliko je trajao, nazovi sastanak,
čitavo vrijeme bila sam pod snažnim dojmom nerazumljive ministričine ljutnje. Obraćajući nam se,
uglavnom se koristila napadačkim
stavom. Tako je optužila predsjednika kako je u stvari on neprekidno u sukobu i s ministarstvom i
sa sindikatima. Nešto je blaža bila
prema predstavnicama posebnih
ustanova i stručnim suradnicima.
Vidljivo je bilo da samo nevoljko
odrađuje posao koji ju zamara.
Sjednicu smo započeli s analizom pojedinih članaka granskih
kolektivnih ugovora. Nitko od prisutnih nije mogao razumjeti čime
bismo točno trebali biti zadovoljni
i pri tom ne biti u sukobu s onima
koji su u okolnostima sveopćeg
poboljšanja ugovorili gotovo potpuno identičan ugovor, kao i onaj

iz vremena kada je zemlja bila u
krizi. Predsjednik je napomenuo
kako se GKU-om ugovaraju dodaci na plaće, dok je Temeljnim
kolektivnim ugovorom ugovoreno
kako će se o osnovici plaća i o
dva materijalna prava razgovarati u svibnju i lipnju. Obavijestio je
članove Glavnog vijeća kako do
danas nije održan ni sastanak
Komisije, a kamoli sastanak sa
sindikatima. O toj činjenici nije se
oglasio nijedan od 11 sindikata.
Govoreći o samim pregovorima za granske kolektivne ugovore, predsjednik je rekao kako
puno toga upućuje na vidljivu
i nevidljivu suradnju Vlasti i
predstavnika većinskih sindikata. Postojanje našeg sindikata
se ignorira. Većinski sindikati
evidentno se mire sa zadržavanjem postojećih prava kao
i umanjenjem pojedinih prava.
Predsjednik je napomenuo kako
se na pregovore dolazilo potpuno nepripremljeno, što smatra
drskim i neozbiljnim pristupom.
Pojasnio je to konkretnom situacijom u kojoj je tijekom pregovora za srednjoškolski kolektivni
ugovor, Preporod predložio da
se u ugradi pravo korištenja slobodnih dana, što je Ministarstvo

bilo spremno prihvatiti, ali je na
kraju odbijeno zbog komentara
predsjednika Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimira Mihalinca kako je taj prijedlog „bez
veze“. Ono što je većinskom
osnovnoškolskom sindikatu bilo
važno to su povjerenstva za
zbrinjavanje viškova. Na mjesto
manjinskog sindikata sada su
uveli poslodavca, tj. ravnatelje.
Govoreći o bonusu i tu se pristalo na porast plaće od 4% za
10% više rada. Granski kolektivni ugovori i za srednje i za
osnovno školstvo potpisani su
na 4 godine i time je postojeće
stanje „zacementirano“na dug

vremenski period. Usporedbe
radi liječnici koji su si dodacima
na plaće znatno povećali primanja, potpisali su ugovor na 1
godinu. Naravno, već je uobičajeno da članstvo takve propuste
većinskih sindikata neće kazniti.
Govoreći o peticiji i prosvjedu
„Svi smo mi posebni“ predsjednik je rekao kako još uvijek traje
potpisivanje peticije i kako je bilo
teško ući u podružnice u kojima
nema naše podružnice. Što se
pak prosvjeda tiče, gledajući
kroz interes medija, prosvjed
je bio dobro popraćen, sve TV
kuće su najavile prosvjed. Na
samom prosvjedu bilo je 300-tinjak članova, baš kako smo i

planirali. Izrazito slabo odazvali
su se povjerenici iz Međimurja i
Zagreba.
Govoreći o peticiji za Izmjenu i
dopunu Kaznenog zakona, predsjednik je izvijestio članove Glavnog vijeća kako je prikupljeno
10623 potpisa, pri tom je peticija
potpisana u 46 škola u kojima ne
djeluju podružnice našeg Sindikata. Na žalost, potpisivanje nije
provedeno u 64 naše podružnice. Pri samom kraju dogovoreno
je kako ćemo se, u slučaju novih
prosvjeda vezanih uz tematiku
smanjenja plaća, ukoliko ministrica u međuvremenu ne riješi problem, morati više angažirati.
Gordana Kovač- Bluha

VIJESTI IZ NESVJESTI: Godina dana ministrice Divjak

Pri kraju nastavne godine poveo
se razgovor o tome kako bismo
ocijenili našu novu Ministricu. Budući da su opisne ocjene „in”, evo
kratkog virtualnog (p)opisa koji
će vam možda biti od pomoći pri
zaključivanju.

Zakon o reprezentativnosti
U nedavnoj saborskoj raspravi o prijedlogu dopune Zakona
o reprezentativnosti, sasvim je
neočekivano – pa i protivno stajalištu Vlade – podržala saborsku
zastupnicu i predsjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
dr. sc. Ines Strenja-Linić, koja je
u suglasju s mnogim liječnicima
u Saboru predložila dopune. Naime, postojećim je Zakonom o reprezentativnosti liječnicima onemogućeno pregovaranje s Vladom, jer sindikat liječnika nema
traženih 20 %. Naša je Ministrica našla hrabrosti da se unatoč
oštrom pogledu premijera koji ju
je netremice pratio, suglasi sa
stajalištem Odbora da je ovakav

Zaključimo ocjenu
zakon diskriminatoran i nedopustiv. Iako doktor Mirando nije odgovorio na više puta postavljeno
pitanje – po kojoj je formuli došao
do mirabilandnih 20 % – uporno
je branio svoj zakon. Naša mu je
Ministrica pak britko replicirala da
se čak i u Sabor ulazi s 5 %, nakon čega su dopune prihvaćene
aklamacijom.

Vraćanje duga
Od početka mandata dosljedno je zastupala stav kako nema
alternative vraćanju duga koji je
nastao za vrijeme ondašnje ekonomske krize, no do odluke je
došlo tek nakon što je na sjednici
Vlade pitala što bi se dogodilo s
državom kada ni sama Vlada ni
državna uprava ne bi poštivale
zakone i propise, obećanja i ugovore. Pitanje je izazvalo potpuni
tajac. Zaista, nije bilo alternative
– pa je prva rata duga dospjela
još u veljači, a ostale će dvije biti
isplaćene do kraja kalendarske
godine.

Pravilnik o djelokrugu rada

Ukazom od 1. travnja ove godine ministrica je samoinicijativno izmijenila defektni Pravilnik
o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju
u osnovnoj školi – pravilnik koji
je na snazi od 2014.godine, a
koji previđa različite okolnosti
i specifične uvjete u kojima se
nalaze pojedine škole. Promjene pojedinih članaka (2., 3., 4.,
5., i 7.) predlagala je i Hrvatska
udruga ravnatelja osnovnih škola, ali ti prijedlozi nisu doprli do
savjesti ondašnjeg ministra. Samoinicijativnom izmjenom Pravilnika – kojom je usvojila prijedloge HUROŠ-a, Ministrica je još
jednom potvrdila ne samo da je
drugačija – da ravnatelje drži suradnicima do čijeg mišljenja joj je
stalo – već i da zna i može ukloniti slabe točke sustava i to upravo
onako kako to ministri i trebaju činiti – nedvosmislenim naputcima,
jasnim i svrsishodnim izmjenama

pravilnika, a ako je potrebno i zakonskim prijedlozima.

Norma
Nakon što je pročitala dokument
naslovljen „Preporuka o statusu
učitelja” – usvojen na posebnoj
sjednici konferencije o statusu učitelja, održane pod pokroviteljstvom
UNESCO-a još davne 1966. godine, naša je ministrica shvatila koliko je propusta u Pravilniku o normi,
pa je odmah odlučila implementirati
barem preporuku pod točkom 90a
koja kaže: „Prilikom utvrđivanja broja nastavnih sati treba uzeti u obzir
sve čimbenike opterećenosti učitelja, kao što su: a) broj učenika s kojima učitelj radi dnevno i tjedno;”...

Reforma
Svoj je daljnji rad na provedbi
reforme uvjetovala provođenjem
Državnih pedagoških standarda
prije zadanoga roka, jer kako je
rekla – uvjeti rada u mnogim su
školama neustavni i nema se vre-

mena čekati 2023. godinu – već
da se Državni pedagoški standardi u potpunosti moraju ispuniti do
jeseni 2019. – kada reforma treba
krenuti! „To, a ne tableti” – kratko
je ustvrdila – „elementarni je preduvjet reforme”. Treba li dodati da
je podržala i neke konstruktivne
prijedloge iznesene u javnoj raspravi o Zakonu o odgoju i obrazovanju, kao npr. onaj o omogućavanju prava učenicima da biraju
veći broj predmeta, o mogućnosti
pedagoškog pluralizma, o tome
da dopunski nastavni rad ne ulazi
u ostale poslove...?
Tomislav Faist

Blagajna uzajamne pomoći
Brzo i efikasno rješava vaše financijske probleme
tel 021/323 036 ili www.sindikat-preporod.hr
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23. svibnja Osnivačkom sjednicom u
Poliklinici Suvag u Zagrebu formirana podružnica Sindikata Preporod. Za
povjerenicu je izabrana Aleksandra
Bednjanec Vuković, a za zamjenicu
povjerenice Nina Sakić. Nakon osnivanja podružnice u Suvagu, Preporod
sada organizirano djeluju u posebnim
ustanovama u Čakovcu, Krapinskim
Toplicama, Rijeci, Splitu, Virovitici i Zagrebu. ČESTITAMO!
28. svibnja u Sisku za Sisačko-moslavačku županiju, 29. svibnja u Oroslavju za
Krapinsko-zagorsku županiju, 4. lipnja u
Karlovcu za Karlovačku županiju, 5. lipnja
u Ivanjskoj za Bjelovarsko-bilogorsku županiju te 9. lipnja u Zagrebu za Grad Zagreb
i Zagrebačku županiju, održani sastanci na
kojima je povjerenicama i povjerenicima,
uz osvrt na sva aktualna događanja u sindikalnom djelovanju i školstvu, predočena i
analiza novih granskih kolektivnih ugovora.
30. svibnja Na sastanku podružnice u
Srednjoj školi Čakovec, pravnica i predsjednik Sindikata govorili o aktualnostima
u sindikalnom djelovanju (novosti u kolektivnim ugovorima), kao i promjenama koje
se namjeravaju provesti u funkcioniranju
odgojno-obrazovnog sustava (Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju).
6. lipnja U Osijeku održana tiskovna konferencija na kojoj je javnost upoznata s novostima u pogledu radno-pravnog statusa
zaposlenih u osnovnoškolskim i srednjoš-

kolskim ustanovama nakon potpisivanja
granskih kolektivnih ugovora.
* Na održanom sastanku Međužupanijskog
vijeća Preporoda za istočnu Hrvatsku, povjerenice i povjerenici su upoznati s analizom novih granskih kolektivnih ugovora.
7. lipnja Na tiskovnoj konferenciji u Rijeci
najavljeno provođenje izjašnjavanja u školama o prijedlogu Preporoda kojim se zahtijeva iste kazne za počinitelje nasilja u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.
* Održan sastanak Međužupanijskog vijeća
Preporoda za zapadnu Hrvatsku. Na sastanku je iscrpno predstavljen sadržaj obaju granskih kolektivnih ugovora i pristigla
tumačenja vezana uz članak 66. Temeljnog
kolektivnog ugovora.
14. lipnja Na tiskovnoj konferenciji koja je
održana u Zagrebu, javnost je upoznata s
prijedlogom izmjene i dopune Kaznenog
zakona. Preporod je, u vrijeme trajanja
javne rasprave o izmjenama Kaznenog
zakona, među zaposlenicima u školama
proveo izjašnjavanje o prijedlogu da se zaposlene u školama izjednači sa zaposlenima u zdravstvenim ustanovama po pitanju
kažnjavanja počinitelja teških nasilničkih
djela. Izjašnjavanje je provedeno od 8. do
13. lipnja, a zahtjev su potpisala 10623 zaposlenika. Liste s potpisima su stigle i iz 46
ustanova u kojima Preporod ne djeluje organizirano.
* Ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću upućen zahtjev kojim se traži da mini-

star primi predstavnike
Preporoda koji će ga
upoznati s prijedlogom
izmjene Kaznenog zakona, ali i uručiti mu liste
s potpisima zaposlenika
iz osnovnih i srednjih
škola koji zahtijevaju
uključivanje zaposlenih
u školama u članak 315. Kaznenog zakona.
* Održan sastanak Županijskog vijeća za
Splitsko-dalmatinsku županiju. Najvažnija
točka dnevnog reda bila je utjecaj granskih
kolektivnih ugovora na radno-pravni status
zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.
15. lipnja Smanjenje plaća zaposlenicima
u posebnim ustanovama nakon potpisivanja osnovnoškolskog kolektivnog ugovora
i „smanjenje” administrativnih poslova u
radu s djecom koja se školuju prema individualiziranom pristupu – teme su o kojima
su na tiskovnoj konferenciji u Splitu govorili
Željko Stipić i Sebastijan Troskot.
16. lipnja U Putnikovićima na Pelješcu
održan sastanak Županijskog vijeća za
Dubrovačko-neretvansku županiju. Na sastanku se najviše govorilo o novim rješenjima u granskim kolektivnim ugovorima. Nažalost, istaknuto je na sastanku, primjena
novih ugovora neće dovesti do poboljšanja
materijalnog položaja zaposlenih u školama. Dapače, doći će do smanjenja plaća
nekim skupinama zaposlenika, kao što su
npr. učitelji i stručni suradnici u posebnim

ustanovama ili učiteljice razredne nastave
u kombiniranim razrednim odjelima.
19. lipnja U Zagrebu održana tiskovna
konferencija na kojoj su Tanja Biloglav iz
Centra za autizam i Tanja Dejanović-Šagadin iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak
upozorile na problem smanjenja plaća učiteljima i stručnim suradnicima u posebnim
ustanovama. S konferencije je najavljen
prosvjedni skup koji će se održati krajem
mjeseca.

28. lipnja Pod sloganom „Svi smo mi
posebni”, održan je prosvjedni skup
pred Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Prosvjed je vodila Marija Veronkica
Cvjetković, a skupu su se obratili Tanja
Biloglav, Tanja Dejanović-Šagadin, Josipa Gorup-Rožić, Aleksandra Bednjanec
Vuković i Željko Stipić. Za vrijeme održavanja prosvjeda sa sadržajem zahtjeva
upoznata je ministrica Blaženka Divjak.
Na prosvjedu se okupilo tristotinjak sudionica i sudionika.

prenosimo iz tiska
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