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Riječ
predsjednika

„Mijenjam
se...”

U trećoj adventskoj nedjelji kada se brojni vjernici ispovijedima pripremaju za predstojeće blagdanske dane,
na naslovnici prestižnog nacionalnog tjednika, najavljena
je ispovijest „Mijenjam se…”, točnije, politička ispovijest
Željka Jovanovića. Već nakon prvih Jovanovićevih rečenica jasno je da njegova ispovijest nema ništa zajedničko s vjerničkom ispovijedi. Naime, smisao ispovjedi nije
hvastanje dobročinstvima, ona su ionako Svevišnjem poznata, nego skrušeno priznavanje manjkavosti, propusta,
grijeha... „Za ovu godinu uspio sam sačuvati plaće, radna
mjesta, poklone za djecu” – započinje Jovanović – „pa
smatram da je kašnjenje od dvadesetak dana (od kojih je
petnaestak neradnih) za troškove putovanja ipak manje
zlo. Nagodinu ćemo…
Dvije neistine i jedna poluistina u spomenutoj Jovanovićevoj rečenici – jasna su poruka da se ovdje ne radi niti o
ispovijedi niti o ispovijesti, nego samo i jedino o nastavku
nedavno održane tiskovne konferencije o vlastitim postignućima u dvije godine mandata. Kako je ministar sačuvao plaće dobro znaju svi učitelji i nastavnici jer su samo
njima među zaposlenim u javnim službama plaće do ožujka bile smanjene, znaju to i svi drugi zaposlenici u školama, posebice vremešniji učitelji, kojima su plaće smanjene
od ožujka, zna to i velik broj učitelja i nastavnika koji su za
studeni dobili umanjene plaće. O ministrovoj skrbi za očuvanjem radnih mjesta mogli bi dosta toga reći oni učitelji i
nastavnici koji su ove godine zbornicu zamijenili Zavodom
za zapošljavanje, jer je Jovanovićevo ministarstvo, tvrđe
no ikada, izdavalo suglasnosti za razredne odjele i suglasnosti za otvaranje radnih mjesta. Poklone za djecu ministar je uspio sačuvati, jedina je poluistina u Jovanovićevoj
ispovjednoj samohvali, jer je novac za prijevoz prenamijenio za dječje darove. Sapienti sat!
Posebna je priča Jovanovićevo opravdavanje u svezi s
neisplatom, dakako, on ne govori o neisplati već o kašnjenju, troškova prijevoza. Ministar je unatoč tome što mu je
znano da se troškovi prijevoza ne bi smjeli isplaćivati s plaćom nego zadnjeg dana u mjesecu za idući mjesec, jednomjesečno, vjerojatno i dulje, kašnjenje pretvorio u polumjesečno. Iako je ovime zapravo htio svjesno umanjiti ozbiljnost problema, od drugog dijela ministrova objašnjenja
valjda se i zadnjem prosvjetaru, slikovito rečeno, okrenuo
želudac naopako. U nastavku svog pokušaja minoriziranja
problema, pročitali smo da neisplata putnih troškova i nije
toliki problem jer, ovdje se ministar razračunava s priopćenjem Nastavnika.org, nije istina da nastavnici „moraju
raditi tijekom praznika. Od 20.12. do 13.1. vjerojatno neće
biti ni jednog učitelja u školi.”
I baš kad smo mislili da je s ovim priča o prijevozu završila, aktualni je ministar još jednom uspio nadmašiti samoga
sebe. Na pitanje kako je to Željko Jovanović saznao da
tri tjedna nema učitelja i nastavnika u školama, ministar
odgovara: „Kako ne bih znao, pa imam ja prijatelja u školama.” Kraj više stotina zaposlenih u njegovu Ministarstvu,
kraj skoro tisuću i pol ravnatelja, ministra o stanju u školama informiraju nekolicina njegovih prijatelja. Kako, na
žalost, očito Željko Jovanović nije dobro informiran o prosvjetarskoj obvezi dolaženja na posao i u vrijeme zimskog
odmora učenika, najmanje što bi se i poslije ovakve izjave,
od ministra očekivalo bilo bi da ovih dana na škole pošalje
„božićnu čestitku” kojom bi se zaposlenike oslobodilo trotjednog dolaska na posao. Prosvjetarima-putnicima ostala
bi poneka kuna u džepu, a nedolaskom i svih ostalih doma
ponešto bi se uštedjelo na grijanju i koječemu drugom. Pa
blagoslovljen Vam Božić kolegice i kolege, i manje nam
nesretna prosvjetarska 2014. godina!

Preporodova peticija za razrješenje
ministra Jovanović

„Mijenjajte ga!”
U protekle dvije godine u školama
se susrećemo s nezadovoljstvom
radom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića. Zbog
isplate umanjene plaće za studeni i
neisplate troškova prijevoza zaposlenima u školama, ali i zbog svih
propusta koji ukazuju na nekvalitetno obnašanje dužnosti ministra
znanosti, obrazovanja i sporta, od
sedmomjesečnog smanjenja plaća samo učiteljima i nastavnicima i
uvredljivih izjava izrečenih povodom
jednodnevnog štrajka u školama,
različitog odnosa prema plaćanju
štrajka u zdravstvu i obrazovanju do
ignoriranja svih inicijativa sindikata i
nastavničkih udruga, ministar Jovanović navlači na sebe nezadovoljstvo i bijes zaposlenika u osnovnim
i srednjim školama. Zbog propusta
u izračunu proračunskih sredstava
namijenjenih Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i sporta,velikom broju
zaposlenih u školama za studeni je
isplaćena umanjena plaća. Zapovjedna odgovornost za neisplatu,
kolektivnim ugovorima zajamčenih
uvećanja plaće, isključivo je na ministru Željku Jovanoviću. Učitelje i
nastavnike je zaprepastila Jovanovićeva izjava da se zbog umanjenja
plaće ispričava svom stranačkom
kolegi Slavku Liniću, ali ne i onim

Kako se ministar Željko Jovanović nije na Vladi založio da se troškovi prijevoza za prosinac
isplate iz proračunske pričuve, te kako je nizom
svojih izjava svjesno minorizirao značaj ovog
važnog problema, ali i zbog brojnih njegovih
propusta i uvredljivih izjava na račun učitelja i
nastavnika u dvije godine njegova mandata, Sindikat Preporod organizira trodnevno potpisivanje
peticije u školama kojom će zaposlenici zatražiti
od predsjednika Vlade Zorana Milanovića da smijeni s ministarske dužnosti Željka Jovanovića

zaposlenicima koji su najizravnije
pogođeni njegovim propustom.
Neisplata putnih troškova za studeni, odnosno prolongiranje isplate
naknade za prijevoz zaposlenima u
osnovnim školama za više od mjesec dana, dogodila se, o tome nema
nikakve sumnje, također propustom
ministra Jovanovića. Umjesto da kroz
kolektivne pregovore s dva školska
sindikata, uskladi granske kolektivne ugovore s Temeljnim kolektivnim
ugovorom, ministar je prosvjetareputnike kaznio neisplatom troškova prijevoza. Suočen s razumljivim
sindikalnim kritikama, ministar se
pokušao opravdati s više uvredljivih
izjava. Prvo se ministar „opravdao”
objašnjenjem da se troškovi prijevoza zaposlenih u osnovnim školama

isplaćuju ionako s plaćom, odnosno
sredinom mjeseca. Ministar je ovim
objašnjenjem priznao kršenje važećeg kolektivnog ugovora prema kojem se prijevoz isplaćuje unaprijed,
odnosno do zadnjeg dana u mjesecu za idući mjesec. Drugo ministrovo opravdavanje bilo je gore od
prvog. Čuli smo tako od ministra da
kašnjenje s isplatom troškova prijevoza za prosinac i nije problem jer
„od 20. prosinca do 13. siječnja vjerojatno neće biti ni jednog učitelja u
školi”(Globus). Zanimljivo je da ova
izjava dolazi od ministra koji je već
dva puta propustio škole obavijestiti
da zaposlenici nisu dužni dolaziti u
školu za vrijeme, na primjer, zimskih
praznika. Od učitelja i nastavnika se
zahtijeva, ministar bi to morao znati, da unatoč troškovima prijevoza ili
troškovima grijanja škola, za vrijeme
zimskih praznika redovito dolaze na
posao.
Kako se ministar Željko Jovanović
nije na Vladi založio da se troškovi
prijevoza za prosinac isplate iz proračunske pričuve, te kako je nizom
svojih izjava svjesno minorizirao
značaj ovog važnog problema, ali
i zbog brojnih njegovih propusta i
uvredljivih izjava na račun učitelja i
nastavnika u dvije godine njegova
mandata,
Sindikat Preporod organizira trodnevno potpisivanje peticije u školama kojom će zaposlenici zatražiti od
predsjednika Vlade Zorana Milanovića da smijeni s ministarske dužnosti
Željka Jovanovića. Potpisivanje Peticije „Mijenjajte ga!” provodit će se
u svim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. Kako će potpisivanje biti omogućeno članovima
svih sindikata, ali i onim prosvjetarima koji nisu sindikalno organizirani,
te kako se očekuje da će potpisivanje peticije poduprijeti i više nastavničkih udruga, broj prikupljenih potpisa ukazat će na to kakvu podršku
među prosvjetarima ima aktualni
ministar. Ukoliko bude prikupljen velik broj potpisa, a predsjednik Vlade
Zoran Milanović ne smijeni svog ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
sveukupnoj javnosti i zaposlenim u
školama bit će poslana jasna poruka
da iza svih pogrešnih i štetnih ministrovih odluka, višestrukih zakidanja
na plaćama i neisplati materijalnih
prava, stoji on osobno i Vlada Republike Hrvatske.
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JEDANAESTA SJEDNICA GLAVNOG VIJEĆA

Plaće za studeni smanjene zbog
„greške u matematici”

U subotu, 7. prosinca, održana je jedanaesta sjednica Glavnog vijeća sindikata Preporod.
Premda se to ne bi moglo zaključiti iz neuobičajeno kratkog
dnevnog reda od samo pet točaka, sadržajno je to bila sigurno
jedna od najznačajnijih sjednica
Glavnog vijeća u ovom sazivu.
Raspravljalo se najavljenim promjenama koje će nesumnjivo
značajno utjecati na sudbinu i
razinu prava svih zaposlenih u
javnim službama, pa dakle i radnika u školstvu.
Na dnevnom se radu našao
Prijedlog Zakona o plaćama u
javnom sektoru, nedavno (od
strane pet sindikata javnih službi) parafirani Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru
za službenike i namještenike u
javnim službama, te najavljene,
ali privremeno zaustavljene Izmjene i dopune Zakona o radu.
Osim toga, valja imati u vidu da
je ova sjednica uslijedila nakon
cijelog tjedna intenzivnih sindikalnih aktivnosti u kojima je sindikat Preporod odigrao značajnu ulogu što je popraćeno kako
u tiskanim tako i u elektronskim
medijima. Školske je sindikate na noge digao dopis resornog Ministarstva obrazovanja,
znanosti i športa kojim se svim
zaposlenima u hrvatskim osnovnim i srednjim školama obznanilo kako će im zbog nečije (čitaj:
ministrove!) greške u jednostavnoj matematici plaće za studeni
biti smanjene. No, kako ni to nije
dovoljno da se „pokrije” minus u
izračunu potrebne mase plaća
za 2013. godinu, ministar Jovanović je odlučio da zaposlenicima osnovnih škola neće biti za
prosinac isplaćeni troškovi prijevoza.
Čak dvije izuzetno posjećene
tiskovne konferencije u našem
sindikatu, te prosvjed u organizaciji sindikalnih središnjica,

Šok, nevjericu i očaj ljudi koji su shvatili da će
se, ne bi li i dalje dolazili na posao morati zaduživati, trebalo je „izbrisati” priopćenje kako
će troškovi prijevoza biti isplaćeni naknadno – iako se karte za prijevoz kupuju unaprijed – a „jadni” je ministar svoju matematičku
nepismenost platio teškim izborom između
ispunjavanja obveza prema radnicima u svom
resoru ili isplate darova njihovoj djeci!

mnogobrojni medijski istupi
našeg predsjednika, ali i povjerenika i članova stvorili su i
prije početka sjednice posebno
raspoloženje kod članova Glavnog vijeća. O već navedenim
zakonskim promjenama govorio je Željko Stipić. Najprije se
osvrnuo na sadržaj prijedloga
Zakona o plaćama kojeg Ministarstvo rada predlaže pod geslom „jednaka plaća za jednak ili
podjednak rad“. Drugo je pitanje
je li se moglo na pravedniji način
urediti plaće u javnom sektoru i
bez ovog Zakona koji uvodi potpuno novi sustav izračuna plaća
utemeljen na platnim razredima,

podrazredima, stupnjevima i
posve novim obračunskim koeficijentima. Zabrinjava to što se
iz prijedloga teksta Zakona ne
može iščitati gdje će i u kojim
platnim razredima svoje mjesto
naći zaposlenici u školama, te
kako će biti vrednovani poslovi
nastavnika, stručnih suradnika,
ravnatelja, tajnika, čistačica.
Ono što se može iščitati i bez
velikog napora, jer je zapisano
u uvodnom tekstu samog Zakona je prava svrha njegovog
donošenja, a to je da „pridonese
uštedama i smanjenju državnog
proračuna“! Može li se onda vjerovati ministru Mrsiću kada kaže

da će ovim Zakonom biti ispravljena nepravda učinjena zaposlenima u školama? Pogotovo
ako je jasno da će, bez obzira
na platne razrede, zbog novog
načina obračunavanja dodataka
na plaću kao što su npr. rad u
otežanim uvjetima rada, rad u
kombiniranim odjeljenjima i sl.
plaća nužno biti smanjena, a
prava na dodatke neće se kao
do sada moći kumulirati. Ministar Mrsić pozvao je predstavnike svih jedanaest sindikata
javnih službi da se uključe u
izradu Uredbe o koeficijentima,
a Glavno vijeće sindikata Preporod je nakon kraće rasprave
donijelo jednoglasnu odluku da
Preporod prihvati taj poziv, ta da
nas predstavlja naš predsjednik
Željko Stipić.
U ponedjeljak, 2. prosinca,
privedena je kraju priča o Dodatku II. TKU-u za službenike
i namještenike u javnim službama. Toga je dana naime pet
od šest sindikata javnih službi
koji su potpisnici TKU-a i njegovog Dodatka I, parafiralo i ovaj
dokument. Nije to učinio jedino
Sindikat liječnika. Dodatak II.
nam donosi, jednostavno valja
reći da Božićnice neće biti niti u
2014. niti u 2015. godini, regresa čak niti u idućoj 2016. godini,
a iznos dnevnice i osnovica za
jubilarnu nagradu ostaju 150,00,
tj. 500,00 kuna.
O najavljenim Izmjenama i dopunama Zakona o radu nazočne
je izvijestila pravnica sindikata
gđa. Milka Rodić. Podsjetila je
da se sada radi o drugoj fazi
Izmjena i dopuna ZOR-a, jer je
prvi dio izmjena stupio na snagu
u lipnju ove godine. Među najbitnijim prijedlozima koji idu na
štetu radnika pravnica je istaknula odredbu koja se odnosi na
ostvarivanje materijalnih prava
iz TKU-a radnika zaposlenih na
nepuno radno vrijeme. Do sada

su i oni ostvarivali materijalna
prava u punom, a prijedlog je da
to ubuduće bude u razmjernom
iznosu s radnim vremenom. Na
štetu radnika idu i odredbe koje
se odnose na povećanje dozvoljenom broja prekovremenih sati
rada te preraspodjelu radnog
vremena koja daje mnogo šire
ovlasti poslodavcu. Posebno
zabrinjava i to da su iz dijela
ZOR-a koji govori o otkazima
ugovora o radu izbrisane neke
do sada zaštićene kategorije
radnika (npr. kandidat za predstavnika u Radničkom vijeću ili
radnici s invaliditetom!).
Nakon svega iznesenog, a u
svjetlu svih događanja kako na
općoj sindikalnoj sceni, tako i u
školskim sindikatima, bilo je jasno da treba razmisliti kako će
djelovati naš sindikat u sljedećem, predbožićnom razdoblju.
Svi članovi Glavnog vijeća bili
su mišljenja da treba ne samo
nastaviti s intenzivnim aktivnostima, već ih i pojačati. Na prijedlog predsjednika Željka Stipića
prihvaćeno je provođenje sljedećih aktivnosti: ponajprije potpisivanja peticije među svim zaposlenima u osnovnim i srednjim
školama kojom bi se zatražila
smjena ministra Željka Jovanovića! Nadalje, hitno će se provesti
ispitivanje raspoloženja našeg
članstva te ih pozvati da se izjasne jesu li spremni u značajnom
broju sudjelovati u prosvjedu
koji bi u Zagrebu organizirao
sindikat Preporod 19. prosinca.
Prosvjedom bi se izrazilo ogorčenje zbog smanjenja plaće za
studeni zaposlenima u školama,
neisplati naknada za prijevoz,
ali i konstantnog smanjivanja razine materijalnih i drugih prava.
Smatramo da bi takva aktivnost
bila dobro medijski popraćena,
te odjeknula u javnosti i skrenula
pozornost na daljnje obezvređivanje prosvjetne struke. Prihvaćen je i treći prijedlog, a taj je da
sindikalne podružnice, sukladno
svojim mogućnostima i temeljem
odluke članstva pozajmicom pomognu onim kolegicama i kolegama koji su najviše pogođeni
neisplatom troškova prijevoza.
Sonja Mudrić

O rezultatima PISA istraživanja

Obrazovanje u ovoj državi nije važno

Rezultati PISA 2012. Ispitivanja ukazuju da hrvatski petnaestogodišnjaci u sve tri pismenosti (matematičkoj, prirodoslovnoj
i čitalačkoj) ostvaruju rezultate
ispod prosjeka OECD zemalja.
Navedeno ne iznenađuje, jer
gotovo identičan ispodprosječan
rezultat naši su učenici postigli i
u prethodna dva ciklusa PISA
ispitivanja. Javnost u zemljama koje sudjeluju u ispitivanju,
rang pojedine zemlje i razlike
među zemljama često grubo i
bez puno promišljanja koriste
kao indikator kvalitete pojedinog sustava obrazovanja. Slika
društvenog i gospodarskog razvoja ove zemlje u budućnosti
nije svijetla i opravdano se može
postaviti pitanje jesmo li (postali) društvo u kojem je prihvatljiva

Potrebno je osigurati stručni i politički konsenzus, financijska sredstva i preduvjete za
dugotrajne promjene

činjenica da je trećina učenika
funkcionalno nepismena, a da
se istovremeno ne razvijaju oni
koji imaju sposobnosti?
Uzroci ovakvih rezultata su
brojni, a među ostalim uključuju
kraće trajanje osnovnog obrazovanja u Hrvatskoj, manji broj sati
provedenih u nastavi, naročito
matematike, zastarjelost sadržaja i načina poučavanja, potpuni nedostatak individualizacije u
višim razredima osnovne škole
i srednjoj školi, usmjerenost na
nepostojećeg „prosječnog učenika“, nepostojanje mehanizama za prepoznavanje i sustav-

ne potpore učenicima kojima
je pomoć potrebna, nedostatak
bilo kakve potpore za učenike
s razvijenijim sposobnostima.
Mnogi od navedenih uzroka su
adresirani mjerama prijedloga
Strategije obrazovanja, znanosti
i tehnologije na kojoj sam i osobno radio. Strategija među ostalim predlaže produljenje osnovne škole, izradu i modernizaciju
novih kurikuluma, promjenu načina i oblika vrednovanja i ocjenjivanja, približavanje obrazovanja životnom kontekstu učenika
te specifične mjere za učenike s
posebnim potrebama. Navedeni

dokument ni po čemu nije izniman ni savršen, ali predstavlja
obrazac realističnih promjena.
Potrebno je osigurati stručni i
politički konsenzus, financijska
sredstva i preduvjete za dugotrajne promjene. Od svega
navedenog najproblematičnije
je postizanje konsenzusa, pri
čemu problem nije u ideološkim
razlikama već u puno banalnijem razlogu. Obrazovanje u ovoj
državi nije važno. Ono nije tema
s kojom se političke i akademske elite bave i žele baviti jer
je neatraktivno, sporo i tromo.
Na obrazovanju teško možete
zaraditi novac, ostvariti blistavu
znanstvenu karijeru, a još teže
možete ostvariti veliku političku
dobit.
Hrvatske političke stranke ne

bave se obrazovanjem jer da
se bave, vladajuća koalicija bi
imala jasan plan što napraviti,
a glavna opozicijska stranka bi
barem nešto u dvije godine rekla o obrazovanju. Ispada da je
usprkos trudu i radu učenika,
učitelja, nastavnika i roditelja
Hrvatska i dalje zemlja u kojoj
nema ozbiljne obrazovne politike, a ona je preduvjet toliko
potrebnih promjena. Hrvatska
ima potencijal za pozitivne promjene jer naši učenici nisu slabijih sposobnosti od estonskih,
slovenskih ili švicarskih. Ono što
im društvo i obrazovni sustav
moraju osigurati, a trenutno ne
čine, je okvir za ostvarivanje njihovih potencijala. Barem toliko
im svi dugujemo.
Boris Jokić
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Još jedan biser sa Svetica

IzvjeπÊa na rubu pameti
Ovih smo dana svjedoci svekolikih napada na nas zaposlene u sustavu odgoja
i obrazovanja. A tešku artiljeriju prema
nama uperili su „naši“ iz ministarstva i ministar sam. Neisplata i odgoda plaćanja
troškova prijevoza i dijela plaće, pa raskid kolektivnih ugovora toliko su „teško
streljivo“ da ne čudi što su pokupili svu
medijsku pažnju. I baš zbog toga, nekako nepravedno zapostavljena ostala je
jedna tema koja je na „mala vrata“ ušla
u naše zbornice i izazvala veliko nezadovoljstvo učitelja, napose razrednika.Riječ
je, naravno, o izvješćima o postignućima
učenika na kraju prvog polugodišta.
Početkom prosinca stigao je na škole
naputak pomoćnice ministra, gđe Sabine
Glasovac u kojem nam pokušava objasniti sadržaj izvješćai. Naputak je tako
napisan da smo moji kolege i ja danima
pokušavali dešifrirati što to točno unutra
piše, koja je poruka, što je pisac želio
reći... Kako ćemo mi to izvješća printati iz
e-matice, a zatim vlastoručno pisati ocjene!? I nismo uspjeli odgonetnuti, sve dok
nam se nije omogućilo vidjeti u e-matici o
čemu se točno radi. A ono što smo vidjeli
tek nas je šokiralo i zaprepastilo.
Obrazac je zamišljen tako, a i izgleda
tako, da će mene osobno ove godine biti
sramota takvo nešto uručiti svojim učenicima i njihovim roditeljima. Neću ovdje
uopće ulaziti u problematiku moraju li se
tako zamišljena izvješća uopće pisati i
koliko je takav posao stupidan i obezvrijeđujući za učiteljsku struku. Zadržat ću se
samo na izgledu spomenutih izvješća.
Naime, netko je u našem Ministarstvu
zamislio da se izvješće tiska direktno iz
e-matice, a da se onda u takav obrazac

rukom upisuju i prepisuju sve ocjene iz
svih predmeta za svakog učenika. Dakle,
pola izvješća tiskano, pola pisano vlastoručno! Nadalje, ocjene se upisuju na
crte, samo se redaju jedna za drugom,
bez ikakvog suvislog reda i poretka.
Uopće se pri tome nije vodilo računa da
svaka ocjena nema jednako značenje, da
je jedno ocjena iz znanja, a nešto sasvim
drugo ocjena iz aktivnosti. Jer, u dotičnom
obrascu nema elemenata i sastavnica
ocjenjivanja, roditelji uopće nemaju informaciju što pojedina ocjena predstavlja.A
to čak i nije sve: vrhunac traljavosti je
druga stranica izvješća. Da, da, dobro ste
čuli, izvješće ima i svoju stranicu broj 2.
Valjda nije moglo sve stati na ovu sjajnu,
blještavu prvu. A na drugoj stranici nalazi

se mjesto i datum izdavanja istog tog
izvješća, potpis razrednika i roditelja. I
mjesto za službeni pečat škole! Savršeno! Siguran sam da bi ovo bolje izveo
neki od mojih, informatički pismenih
učenika iz viših razreda osnovne škole. A da ja, ili netko od mojih kolega u
školi ovako loše i površno obavi neku
od svojih dužnosti, dobio bi od ravnatelja opomenu s mogućnošću otkazivanja
ugovora o radu!
Ukoliko se dobro sjećam, kada se išlo
u izmjene Zakona kako bi se ukinulo zaključivanje ocjena na kraju prvog polugodišta, onda se, kao jedan od razloga,
navodio i da se učiteljima olakša posao,
smanji prekomjerno administriranje. A
onda dobijemo ovo! Još više administri-

Početkom prosinca stigao je na škole naputak
pomoćnice ministra u kojemu nam pokušava objasniti kako će ta izvješća
izgledati. Ukratko, izvješća
ćemo printati iz e-matice,
a zatim vlastoručno pisati
ocjene! Prekrasno, sramotno, nesuvislo!
ranja. I to na kakav način! Način koji nas
vraća u srednji vijek. Učitelje se pretvara
u pisare, obične čate. Zar smo za to završili fakultete? Predlažem ministru da slijedeći put kada mu padne na pamet neka
sjajna ideja poput ove, a s ciljem da nas
zaštiti i da nam olakša posao-neka se
suzdrži, neka to ne učini, neka odustane.
Hvala, ministre, ne treba, nema potrebe!
Sve nam u sustavu zadnjih godina
počinje na E: E-imenici, E-upisi, E-udžbenici, E-matice, stalno se od nas iz tog
istog ministarstva traži da se trajno usavršavamo, da se trebamo osuvremeniti,
modrenizirati nastavu, da moramo imati
e-mail adrese, da se moramo prijavljivati na stručne skupove na E način, itd.,
itd..... A onda ovo! Iz tog istog ministarstva!??? Jel oni to s nama zbijaju šale!?
Ili nas samo vrijeđaju!? Ili je i ovo način
da nam pokažu koliko nas malo cijene?
Ili jednostavno ne znaju bolje?
U svakom slučaju, ovakvo nešto, izvedeno na ovakav način, vrijeđa moju inteligenciju i zdrav razum. I trebalo bi vrijeđati
svakog učitelja i nastavnika u ovoj državi
koji imalo drži do sebe i svog zvanja.
Iako ovo moje neće ništa promijeniti
mojim kolegama ove godine želio sam
izreći svoje neslaganje i nezadovoljstvo.
Sebastijan Troskot

osobni stav

Ceterum censeo...

Riječi su to koje je prije više od dva tisućljeća Katon Stariji uporno ponavljao
u rimskom Senatu, sve dok mu napokon
nije udovoljeno. Budući da povijest učimo,
između ostalog, kako bismo bolje mogli
razumjeti sadašnjost, pitam se kako bismo danas trebali iščitavati taj mitski citat, u smislu svega što se već godinama
događa hrvatskom odgojno (odavno je to
prestao biti) – obrazovnom (a i to je sve
manje) sustavu? Kao upornost u provođenju svojih ciljeva sve do njihova ispunjenja? Ili kao poraznu činjenicu kako je
čovjekova destruktivna i rušilačka priroda
toliko naglašenija koliko je on sam duhovno prazniji? Politika aktualne prosvjetne
vlasti, kao i svih onih prije nje, nedvosmisleno pruža potvrdan odgovor na navedena pitanja. Današnje, pak, društvo,
koje prezire čovjeka bez bogatstva, ali u
svakom trenu lakajski spremno se klanja
bogatstvu bez čovjeka, plodan je areal za
provođenje takve politike.
Potvrdan odgovor na prvo pitanje nameće se sam po sebi u činjenici što resorno
ministarstvo upornošću koja ostavlja bez
daha radi na ostvarenju svog cilja – devastaciji hrvatskog školstva, vjerojatno po
diktatu vanjskih centara moći. Jer, kapitalu previše školovanih u Hrvatskoj ne treba – treba mu jeftina radna snaga. DA na
drugo pitanje još je očitije, kad se uzme u
obzir dokle su spremni ići i dokle su došli
u obezvređivanju rada profesora. Slikovito
rečeno, odnos ministarstva prema zaposlenima u sustavu mogao bi se prispodobiti u liku jahača i konja – oba se kreću u
istom smjeru, samo što jedan vječito jaši,
a drugi vječito tegli!

Istina, još od franzjozefinskih dana materijalni položaj nastavnika bio je sve samo
ne zavidan. Međutim, barem su imali nekakav ugled u društvu, vlast je barem načelno držala do njih. Danas su sve maske
pale, a ono što se nazire ispod njih, ne
pruža naročito lijep prizor! Oni koji donose odluke danas se više čak ne trude niti
oko forme, niti vode računa o elementarnoj pristojnosti nego otvoreno, prostački i
plitko vrijeđaju zdrav razum ljudi koji čitav
obrazovni sustav već godinama nose na
svojim plećima. Isprazna bahatost i moralna atrofiranost bez sustezanja gaze ostatke ostataka hrvatske prosvjete, uz uvijek
isto objašnjenje kako – nema novca! Ne
mogu se pritom oteti dojmu kako su prazne glave daleko veći problem nego prazni novčanici! Jer, da glave nisu prazne,
znale bi kako napredna društva na svemu
mogu štedjeti, osim na zdravlju i obrazovanju svojih građana! Pitanje za Vas: na
kojim stavkama su i dogodine u proračunu predviđene velike uštede? Imate pravo
jednom pogađati! Politika je to koja Hrvatsku čini veoma prepoznatljivom na svjetskoj karti gluposti!
Gurui hrvatskog školstva nisu mu skloni
čak ni onda kad to ništa ne košta, ili je trošak relativno malen. Kao primjer navodim
sustav pedagoških mjera, koji izaziva podsmjeh već i kod učenika. Udruga Nastavnici organizirano pokrenula je peticiju za
reformu sustava pedagoških mjera, i prikupila veliki broj potpisa tisuća hrvatskih
učitelja. Odgovorni su peticiju odbili, uz
objašnjenje kako potpisnici nisu dovoljno
stručni?! Svoj prijedlog reforme sustava
pedagoških mjera dao je i sindikat Prepo-

rod, ali ni to nije prihvaćeno. Spominjalo
se i zakonsko rješenje po kome bi učitelji
dobili status službenih osoba, poput policajaca, no dalje od tog nije došlo.
Sustavno se odbija kvalitetno riješiti
i pitanje rukovođenja školama. Princip
je jasan – škole moraju voditi najbolji i
najobrazovaniji (fakultetska naobrazba,
poznavanje stranog jezika, sposobnosti
upravljanja ljudskim resursima), ali nipošto ne duže od dva mandata. To bi uvelike unaprijedilo školski sustav, a ne košta
ništa. Usto, besmisleno piskaranje treba
svesti na najmanju moguću mjeru (birokraciju i mediokraciju izbaciti iz sustava)!
No, budući da smo mi robovi piskaranja,
donose se kojekakvi planovi i Strategije,
u situaciji kad mnoge škole nemaju novca
ni za grijanje! Mala zemlja za velike apsurde!
Odnos prema prosvjeti još je porazniji (ukoliko je to uopće moguće) u onom
ključnom, materijalnom dijelu! Ukinuta je
cipelarina, smanjene plaće, ukinuti koeficijenti 3, 5, 7, 9 %, smanjene su dnevnice
i osnovica za jubilarnu nagradu, ukinuta je
božićnica i regres, donosi se Zakon o plaćama u javnom sektoru, čiji je dijabolični
smisao u daljnjem smanjenju materijalnih
prava zaposlenih. Zemlje EU u obrazovanje ulažu 5 do 6 posto BDP-a, a Hrvatska
manje od 3 posto, s tendencijom daljnjeg
smanjivanja! Uz sve to, sa socijalnim se
partnerima komunicira gotovo u pravilu
dopisima bez obrazloženja. Vrhunac ovakve vizionarske prosvjetne politike bilo je
donošenje odluke o neisplati putnih troškova i dodataka na plaću profesora za
prosinac.
Kako konac djelo krasi, ministarstvo je
ukinulo, ili to planira, granske kolektivne
ugovore u obrazovnom sustavu! Obrazloženja kojih smo se tom prilikom naslušali
bolje je ne komentirati – neke stvari čak

Odnos ministarstva prema
zaposlenima u sustavu
mogao bi se prispodobiti
u liku jahača i konja – oba
se kreću u istom smjeru,
samo što jedan vječito
jaši, a drugi vječito tegli!
ni papir ne može podnijeti! Ministarstvo
je dokazalo da, osim što se ne razumije
u obrazovni sustav, ne zna ni raspolagati novcem. Prekršen je KU, kao i Zakon
o fiskalnoj odgovornosti. Jadno je to kad
država sama nije u stanju poštivati vlastite zakone i propise. Jedino što je jadnije
od toga jest kad pojedinci koji su redovito
jednu ruku držali čvrsto na srcu, a drugu
u džepu (tuđem, dakako) dociraju o potrebi žrtvovanja i doprinošenja izlasku iz
krize. Za razliku od nas, oni su pozvani
biti plaćeni! Ima li s takvima uopće smisla
pregovarati? Možemo li sami sebe dodatno poniziti spuštajući se na njihovu razinu
komunikacije? Kad bi takvi putovali na posao uz naknadu od 75 lipa po kilometru,
brzo bi uvidjeli kako stvari stoje!
Čega su se oni odrekli, čime su pridonijeli izlasku iz ambisa krize? Dokle smatraju da su zaposleni u obrazovnom sustavu
dužni sponzorirati cijenu njihove nesposobnosti i neznanja?
No, pisano je – blaženije je davati nego
primati! Osjećate li se blaženo, kolegice i
kolege?!
Jednog dana, kad sustav bude uništen,
a narod pretvoren u amorfnu masu neobrazovanih kojima se najlakše upravlja,
rijetki pojedinci okupit će se i reći: „Ovdje
počiva hrvatski obrazovni sustav! On nikad nije postao uspješan, jer mu to nije
bilo dopušteno!”
Ivan Plantić
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9. studenoga Održana dva sastanka. Prvo
se ministar Mirando Mrsić sastao s predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenih
u javnim službama. Na sastanku je sindikatima predočena završna varijanta Dodatka II.
Temeljnom kolektivnom ugovoru. Nakon sastanka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, predstavnici sindikata su se okupili na
sastanku u Nezavisnom sindikatu zaposlenih
u srednjim školama Hrvatske. Na sastanku
se razgovaralo o zajedničkoj sindikalnoj inicijativi kojom bi se Vladu upozorilo na neprihvatljivost više rješenja iz Prijedloga zakona
o plaćama u javnom sektoru.
21. studenoga Predsjednica Glavnog vijeća
Gordana Kovač i predsjednik Sindikata Željko
Stipić sastali su se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava s ministrom Mirandom Mrsićem. Na sastanku se razgovaralo o Dodatku
II. Temeljnom kolektivnom ugovoru i Zakonu
o plaćama u javnom sektoru. Predstavnici
Preporoda su upoznali ministra Mrsića s najvažnijim primjedbama na oba važna dokumenta. Razgovaralo se i o potrebi unaprjeđenja suradnje sindikata javnih službi i školskih
sindikata s Vladom Republike Hrvatske.
2. prosinca Predstavnici pet sindikata koji
djeluju u javnim službama parafirali su u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Prijedlog II. Temeljnom kolektivnom ugovoru. Neisplata regresa i božićnice te umanjenje iznosa dnevnice i osnovice za jubilarnu nagradu
za vrijeme važenja Temeljnog kolektivnog
ugovora – najvažnije su odredbe i z Dodatka
II. Predstavnicima reprezentativnih sindikata
u javnim službama bit će omogućeno sudjelovanju u provedbi Mjera za smanjenje proračunskog deficita, eventualni outsourcing u

javnim službama bit će reguliran posebnim
Sporazumom sa sindikatima, u 2014. godini
neće biti smanjenja mase plaća. Nepovoljna
će rješenja prestati važiti ako bude zabilježen rast BDP-a kroz tri uzastopna tromjesečja i smanjenja proračunskog deficita ispod
3%. U prostorijama Nezavisnog sindikata
zaposlenih u srednjim školama ponovno su
se sastali predstavnici sindikata koji djeluju
u javnim i državnim službama. Razgovaralo
se o stavovima koje će sindikati zastupati na sastanku kod ministra Miranda Mrsića
najavljenom za 3. Prosinca. Dogovoreno je
održavanje zajedničke tiskovne konferencije u Preporodu nakon sastanka s ministrom
Mrsićem.
3. prosinca Preporod održao tiskovnu konferenciju – „Jovanovićeva božićna čestitka
prosvjetarima” s koje je javnost upoznata s
problemom isplate umanjene plaće za studeni, i problemom neisplate troškova prijevoza
za prosinac. Osim što su obrazložili o kako
se ozbiljnom problemu radi, Gordana Kovač
i Željko Stipić zatražili su od predsjednika
Vlade da ovaj problem stavi na dnevni red
128. sjednice Vlade. Ministar Mirando Mrsić
sindikatima predstavio Prijedlog Zakona o
plaćama u javnom sektoru. Svi su sindikati
zatražili od ministra Mrsića da se uspori donošenje ovog važnog Zakona. Predstavnik
Preporoda iznio konkretne primjedbe na
članak 28. I 29. Zakona o plaćama u javnom
sektoru. Najvažnija se primjedba odnosi na
dodatke na plaću, članak 129. Preporodu je
potpuno neprihvatljiv drugačiji izračun dodataka na plaću (osnovna plaća bez dodataka
od 0,5 % za godinu staža), te dvostruko limitiranje dodataka (20 % osnovne plaće i 10 %
ukupnih sredstava).

9., 10. i 11. prosinca Provedeno izjašnjavanje spremnosti članstva o sudjelovanju na
prosvjednom skupu 19. prosinca u Zagrebu.
Kako se za prosvjed prijavilo 420 sudionika,
odustalo se od organizacije ove sindikalne aktivnosti. Prethodno, zbog kratkoće vremenskih
rokova, nije postignut dogovor sa Sindikatom
hrvatskih učitelja i Nezavisnim sindikatom zaposlenim u srednjim školama o zajedničkom
sudjelovanju na prosvjedu povjerenika i članova svih školskih sindikata.
4. prosinca Preporod Otvorenim pismom zatražio od predsjednika Vlade Zorana Milanovića da Vlada iz proračunske pričuve doznači
potrebna sredstva kako bi barem troškovi prijevoza za prosinac bili isplaćeni. Naime Vlada
je 2. prosinca obavijestila osnovne i srednje
škole da plaća za studeni neće biti isplaćena
u punom iznosu te da će troškovi prijevoza za
prosinac biti isplaćeni tek u siječnju 2014. godine. Predstavnici desetak sindikata s tiskovne
konferencije održane u Preporodu upozorili na
neprihvatljiva rješenja iz prijedloga Zakona o
plaćama u javnom sektoru s konačnim prijedlogom Zakona. Od Vlade zatraženo da Zakon
o plaćama ne ide u hitnu saborsku proceduru.
7. prosinca održana 11. sjednica Glavnog vijeća Preporoda. Iz dnevnog reda valja izdvojiti
informiranje članova Glavnog vijeća o sadržaju Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru i Zakona o plaćama u javnom sektoru.
Raspravljalo se i o posljedicama otkazivanja
granskih kolektivnih ugovora. Glavno je vijeće
odlučilo i o pokretanju triju sindikalnih aktivnosti kojima će se reagirati na najnovije umanjenje plaća i neisplatu prijevoza. (Solidarna
isplata pozajmica, prosvjedni skup i potpisivanje peticije o smjeni Željka Jovanovića).

10. prosinca U Čakovcu, 11. prosinca u Osijeku, 13. prosinca u Splitu, 14. prosinca u Zagrebu i 16. prosinca u Rijeci održani sastanci
međužupanijskih vijeća za Sjevernu, Istočnu,
Južnu, Središnju i Zapadnu Hrvatsku. Na sastancima su povjerenice i povjerenici upoznati
sa sadržajima s 11. sjednice Glavnog vijeća.
11. prosinca Tiskovnim konferencijama
„Smanjenje prosvjetarskih plaća i primanja
u 2014. Godini” u Osijeku, te tiskovnim konferencijama „Dan poslije” održanim 13. prosinca u Splitu i „Mijenjajte ga!” održanim 16.
prosinca u Rijeci, Sindikat Preporod reagirao
na najnovije aktualnosti, umanjenje plaća za
prosinac, neisplatu putnih troškova u osnovnim školama i na štetne posljedice primjene
Zakona o plaćama u javnom sektoru.
16. prosinca Priopćenjem Preporod najavio
potpisivanje Peticije – „Mijenjajte ga!” kojom
se od predsjednika Vlade Zorana Milanovića
traži smjena ministra Željka Jovanovića. Peticiju će zaposlenici u osnovnim i srednjim
školama potpisivati 17., 18. i 19. prosinca.
Rezultati će biti poznati 20. prosinca. Na potpisivanje Peticije „Mijenjajte ga!” pozvat će i
„Nastavnici organizirano”.

prenosimo iz tiska

Blagoslovljen Božić i sretna nova 2014. godina!
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