NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE
INDEPENDENT TRADE UNION OF WORKERS IN SECONDARY EDUCATION OF CROATIA
ZAG REB, Trg m a rša la Tita 4/II
e-ma il: nszssh@ nszssh.hr

Tel. / fax: 4855-798, 4855-723
www.nszssh.hr

4851-499, 4851-609

Zagreb, 23. studenog 2016.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Ministar: prof. dr. sc. Pavo Barišić
Poštovani gospodine Barišić,
dana 17. studenog 2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je javno savjetovanje
o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s
konačnim prijedlogom Zakona.
Previđene su izmjene samo dva članka Zakona, što je u skladu s Vašom izjavom na sastanku s
Vertikalom sindikata obrazovanja kako niste skloni čestim i prebrzim promjenama zakona, ako one
nemaju nužnu utemeljenost u potrebi mijenjanja postojećih praksi. Najavili ste i da bi se u ovoj fazi
pristupilo nekolicini žurnih i nužnih izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, dok bi se
tijekom sljedeće godine temeljito, i u partnerstvu sa sindikatima, procijenila i raspravila pitanja
potrebe opsežnijih promjena zakona koji reguliraju odgoj i obrazovanje te znanost i visoko
obrazovanje.
Slažem se s Vama i isto sam tvrdio i predlagao na svim sastancima radne skupine za izradu
prijedloga Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi, što nije bilo prihvaćeno upravo od predstavnika MZO-a.
Uz ove dvije nužne izmjene, smatram kako je izuzetno važno izmijeniti i članak 75. Zakona o
odgoju i obrazovanju. Člankom 75. obvezno je provoditi dopunski rad ( produžnu nastavu ) za sve
učenike koji su negativno ocjenjeni na kraju nastavne godine iz najviše dva nastavna predmeta. Taj
institut nasilno je uveden 2014. godine i u praksi se tijekom 2015. i 2016. godine pokazao kao krajnji
promašaj. Na način kako se morao provoditi nisu se mogli ostvariti proklamirani pedagoški ciljevi, već
je postignut upravo suprotan efekt. O tomu mogu više govoriti na sastanku, kojeg uskoro očekujem.
Iz tih razloga predlažem da u izmjene i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, uz izmjenu dva
članka Zakona, izmijenite i članak 75. na način kako je prihvatila radna skupina za izradu prijedloga
Nacrta izmjena Zakona.
Moj prijedlog novog članka 75. vraća ponovno popravne ispite kao što je bilo do izmjena
2014. godine, ali u sebi sadrži i mogućnost organiziranja dopunske nastave kao pomoć za pripremu
polaganja popravnih ispita, ukoliko nastavničko vijeće procijeni da će to pomoći učenicima.
Vjerujem da će mnogi naši članovi Sindikata sudjelovanjem u e-savjetovanju podržati moj
prijedlog.
Očekujem uskoro sastanak s Vama i gospodinom Karinom.
S poštovanjem,
predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih
u srednjim školama Hrvatske:
Branimir Mihalinec, prof.

