
Napredovanje odgojno-obrazovnih radnika



O webinaru

•

•

•

•

•

http://novebojeznanja.hr/UserDocsImages/Dokumenti za web/Okvir standarda kvalifikacije-final..pdf


Praćenje webinara

• webinar će trajati oko 35 minuta

• sudionici su pozvani postavljati pitanja u prostor za dopisivanje (chat)

• na pitanja se neće odgovarati tijekom ovog webinara, nego će se prikupiti, 
Povjerenstvo za napredovanje odgovorit će na njih i staviti odgovore na 
mrežnu stranicu MZO-a u roku od 8 dana

• webinar će se snimati, a snimka će biti dostupna na poveznici za nekoliko 
dana



Članovi Povjerenstva za napredovanje

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Uloga Povjerenstva za napredovanje

• napredovanje u zvanje definirano je Pravilnikom o napredovanju učitelja, 
nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i
učeničkim domovima https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1372.html koji je na snazi od 
25. srpnja 2019.

• Povjerenstvo za napredovanje prati proceduru i osigurava da se ona
provodi prema Pravilniku

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1372.html


Glavne promjene u procesu napredovanja

• Prijava za napredovanje – odgojno obrazovni djelatnik (kandidat) sam se 
prijavljuje te objedinjava i šalje dokumentaciju - nije potreban prijedlog 
UV/NV.

• Sva dokumentacija šalje se u elektronskom obliku i sa službene adrese u 
domeni skole.hr koju imaju svi obrazovni djelatnici u RH.

• Veći dio procesa napredovanja u zvanje ili obnove zvanja provode stručna 
povjerenstva koja se sastoje od tri člana ili iznimno do pet ravnopravnih 
članova.

• Ne postoji propisani obrazac pripreme za nastavu i kandidat nije dužan 
dati pripremu za nastavu na uvid Stručnom povjerenstvu prije uvida niti 
tijekom uvida u nastavu.





HODOGRAM RADA

AGENCIJE 
NADLEŽNE ZA

OBRAZOVANJE



zahtjev za napredovanje

ili obnavljanje napredovanja

i

dokumenti prema općim

uvjetima i uvjetima izvrsnosti

iz Pravilnika o napredovanju

HODOGRAM RADA POVJERENSTVA ZA NAPREDOVANJE



HODOGRAM RADA

STRUČNOG

POVJERENSTVA



AKTIVNOSTI KANDIDATA TIJEKOM POSTUPKA NAPREDOVANJA



OBRAZAC ZAHTJEVA 
ZA NAPREDOVANJE



DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE OSTVARENOST UVJETA ZA NAPREDOVANJE









KRITERIJI VREDNOVANJA STRUČNO-PEDAGOŠKOGA RADA





Pojašnjenja kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada
•













Uvid u stručno-pedagoški rad



•

http://nvoo.hr/wp-content/uploads/2016/03/Okvir-standarda-kvalifikacije-final..pdf
http://nvoo.hr/wp-content/uploads/2016/03/Okvir-standarda-kvalifikacije-final..pdf


Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja



Prijedlog smjernica za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim 
školama prilikom napredovanja učitelja u osnovnim i srednjim školama



Prijedlog smjernica za primjenu Okvira 
nacionalnoga standarda kvalifikacija za 
učitelje u osnovnim i srednjim 
školama prilikom napredovanja stručnih 
suradnika u osnovnim i srednjim školama



Prijedlog smjernica za primjenu Okvira 
nacionalnoga standarda kvalifikacija za 
učitelje u osnovnim i srednjim 
školama prilikom napredovanja ravnatelja
u osnovnim i srednjim školama



Stručno povjerenstvo u 
roku od 30 dana od dana 
imenovanja donosi 
stručno mišljenje koje 
dostavlja Povjerenstvu za 
napredovanje i odgojno-
obrazovnom radniku.





HVALA NA PAŽNJI!

napredovanje@mzo.hr


