
POVJERENSTVO ZA NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA 

Izvješće o radu u razdoblju od prosinca 2019. do lipnja 2020. 

 

Povjerenstvo za napredovanje imenovano je Odlukom ministrice 25. studenog 2019. 

Povjerenstvo je započelo s radom 5. prosinca 2019. i do 3. srpnja 2020. održalo je 31 sjednicu. 

U tom razdoblju Povjerenstvo je:   

- izradilo i usvojilo Poslovnik rada Povjerenstva za napredovanje 

- definiralo korake u proceduri napredovanja prema Pravilniku te izradilo prateće dokumente: 

 Pojašnjenja kriterija za vrednovanje stručno-pedagoškog rada 

 Prijedlog smjernica za primjenu Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija 

(dokumenti su objavljeni i javno dostupni na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja) 

- pripremilo i održalo webinar za članove stručnih povjerenstava i više savjetnike agencija 

- kontinuirano odgovaralo na pitanja koja su upućena na adresu napredovanje@mzo.hr 

- pokrenulo postupak izmjena i dopune Pravilnika 

- obradilo i odgovorilo na pristigle priloge na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 
nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih 
suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima 

- izradilo smjernice za rad stručnih povjerenstava 

- izradilo Poslovnik rada stručnih povjerenstava 

- definiralo i izradilo sve potrebne obrasce u proceduri napredovanja 

- s obzirom na novonastalu situaciju vezano uz Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-
19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donijelo smjernice o provođenju uvida u stručno-
pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika u uvjetima rada na daljinu. 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dostavila je 27. svibnja 2020. 
Povjerenstvu dokumentaciju za 168 kandidata. 

Agencija za odgoj i obrazovanje dostavila je u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 25. lipnja 2020. 
Povjerenstvu dokumentaciju za 46 kandidata. 

Povjerenstvo je pregledalo dostavljene predmete kandidata te započelo s procedurom za prva 
napredovanja koje je bilo moguće ostvariti do kraja nastavne godine. 

U lipnju 2020. godine uspješno su provedena prva napredovanja u zvanje prema Pravilniku o 
napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i 
učeničkim domovima - njih ukupno pet. 

https://mzo.gov.hr/vijesti/odluka-o-imenovanju-povjerenstva-za-napredovanje-odgojno-obrazovnih-radnika/3235
https://mzo.gov.hr/vijesti/napredovanje-odgojno-obrazovnih-radnika/3512
mailto:napredovanje@mzo.hr


Postupak napredovanja u zvanje svih kandidata čija je dokumentacija zaprimljena nastavit će se 
odmah na početku nastavne godine, u rujnu 2020. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, uvid u stručno-
pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika stručna povjerenstva obavljat će uživo ili u uvjetima rada 
na daljinu.  

Članovi stručnih povjerenstava, a to su svi kandidati koji su se odazvali na otvoreni Javni poziv te 
zadovoljavaju uvjete, bit će pravovremeno obaviješteni o imenovanju u stručno povjerenstvo. U 
sljedećem periodu, Povjerenstvo planira  održati dodatnu online edukaciju o protokolu uvida u 
stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika.  

U Zagrebu, 3. srpnja 2020. 

                                                                                                Predsjednica Povjerenstva za napredovanje 

 

                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                                Helena Valečić, prof. 

 

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/otvoreni-javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-strucnjaka-za-rad-u-strucnim-povjerenstvima-za-napredovanje-odgojno-obrazovnih-radnika/3170

