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Sadržaj

1.

Riječ-dvije uvoda

Temeljna je postavka obrazovne politike u Republici Hrvatskoj razvoj odgojnoobrazovnog sustava koji će s jedne strane biti potpora napretku društva u cjelini, ali i
svakog pojedinca u razvoju njegovih optimalnih osobnih potencijala. Osnaživanje svih
dionika koji u toj složenoj zadaći mogu dati svoj doprinos nedvojbeno je pitanje
društvene i osobne odgovornosti. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (u daljnjem
tekstu: NVOO) je već tri godine od svog osnivanja važan dionik u procesu unapređivanja
kvalitete i učinkovitosti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja i može doprinositi osiguravanju najboljih mogućih uvjeta za uspješno
učenje, cjelovit osobni razvoj i uspješno uključivanje u društveni život svakog djeteta i
učenika u Republici Hrvatskoj.
Predmet ovog Izvješća jest rad NVOO-a u trećoj godini mandata, tj. 2015. godini (od 1.
siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.) i obuhvaća sažet pregled svih poduzetih i
realiziranih aktivnosti u izvještajnom razdoblju, kao i smjernice za daljnji rad.
Posebno važno u prošloj godini je i usvajanje Strategije obrazovanja, znanosti i
tehnologije (2014.) /u daljnjem tekstu: Strategija/ kojom je otvoren i prostor za početak
provedbe cjelovite kurikularne reforme i provedbe nekih drugih ciljeva i mjera za koje
je nadležno, u suradnji s drugim dionicima odgojno-obrazovnog sustava, NVOO kao
stručno i strateško tijelo. Iz Strategije je razvidno da se od NVOO-a očekuje preuzimanje
uloge i u osnivanjima radnih skupina za provođenje planiranih projekata u prioritetnim
razvojnim područjima, što je NVOO i otpočelo u izvještajnoj godini.

NVOO kao saborsko tijelo ima implicitnu autonomiju u radu i odlučivanju iako mu
administrativne i stručne poslove obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta/u
daljnjem tekstu: Ministarstvo/, u skladu s člankom 89.a, stavkom 5. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /u daljnjem tekstu: Zakon/ (Narodne novine,
broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14) i člankom 9. stavkom 2. Poslovnika o radu NVOO-a (2013.) Za prošlogodišnji
rad NVOO-a u proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva bila su
osigurana sredstva.
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Ukupne učinke rada NVOO-a koji se podnose u ovom Izvješću valja vrednovati u
kontekstu zakonskog određenja temeljnih značajki rada NVOO-a, stručnog i strateškog
tijela koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima radi na unaprjeđenju
kvalitete odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

2.

Osobna iskaznica
Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje

„Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je stručno i strateško tijelo koje prati
kvalitetu sustava predškolskog,
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
odgoja i obrazovanja u Republici
Hrvatskoj.“ /čl. 89. (1) Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Narodne
novine, br.: 126/12./

2. 1. Misija, ciljevi i nadležnosti
Misija i ciljevi NVOO-a sažeto su definirani u članku 89. i 89.a Zakona, a Strategijom su
naznačene nadležnosti NVOO-a u suradnji s drugim čimbenicima odgojno-obrazovnog
sustava za provedbu određenih ciljeva i mjera.
Misija
Praćenje i poticanje kvalitete sustava predškolskog,
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

osnovnoškolskog

i

Ciljevi
 predlagati mjere, aktivnosti i strategiju razvoja i unapređenja ranog i
predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja,

 predlagati i poticati sudjelovanje drugih dionika, posebno drugih tijela državne
uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu
ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja
te usklađivati njihov rad,
 razmatrati i davati mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava ranog
i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u
Republici Hrvatskoj.
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 brinuti o razvoju nacionalnog kurikuluma,

Nadležnosti
4. cilj: Podići kvalitetu rada i društvenog ugleda učitelja
4.1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja
MJERA 4.1.1. Izraditi ključne dokumente za profesionalizaciju učiteljske struke:
Nacionalni kompetencijski standard za učiteljsku profesiju utemeljen na Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru (HKO) i Etički kodeks za učitelje
MJERA 4.1.3. Razviti sustav napredovanja uz mogućnost fleksibilnog kretanja u
karijeri utemeljenog na nacionalnom kompetencijskom standardu za učiteljsku
profesiju
4.2. Funkcionalno i strukturno unapređenje sustava inicijalnog obrazovanja
učitelja
MJERA 4.2.1. Redefinirati programe inicijalnog i poslijediplomskog obrazovanja
učitelja utemeljeno na nacionalnom kompetencijskom standardu za učiteljsku
profesiju
4.3. Povezivanje i unapređenje sustava pripravništva i trajnog profesionalnog
razvoja učitelja
MJERA 4.3.3. Uspostaviti model provedbe i praćenja profesionalnog razvoja
pojedinaca na razini sustava i na razini odgojno-obrazovne ustanove
4.4. Uspostava cjelovita sustava osiguravanja kvalitete inicijalnog obrazovanja
i trajnog profesionalnog razvoja
MJERA 4.4.1. Uvesti usklađen sustav vanjskog i unutarnjeg osiguravanja kvalitete u
inicijalnom obrazovanju i sustavu trajnoga profesionalnog razvoja učitelja
MJERA 4.4.2. Uvesti sustav prepoznavanja i nagrađivanja izvrsnosti studenata i
zaposlenih učitelja
MJERA 4.4.4. Osnaživati institucijske i individualne kapacitete za provedbu
istraživanja u području obrazovanja i profesionalnog razvoja učitelja u svrhu
kreiranja i unapređivanja obrazovnih politika i obrazovne prakse

6. cilj: Razviti cjelovit sustav podrške učenicima
6.3. Izgradnja kapaciteta cjelovita sustava podrške djeci i učenicima
MJERA 6.3.3. Uskladiti (redefinirati) programe (1) inicijalnog i specijalističkog
obrazovanja stručnih suradnika i (2) inicijalnog obrazovanja odgojitelja, učitelja i
nastavnika s novim kompetencijskim okvirom, tako da se u njih ugradi razvoj
profesionalnih kompetencija za pružanje različitih oblika podrške djeci i učenicima,
uključujući i oblike podrške djeci i učenicima s teškoćama i darovitima
7. cilj: Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova
7.3. Uvođenje produženog boravka
MJERA 7.3.2. Izraditi nove propise vezane uz rad učitelja u produženom boravku i uz
nova zaduženja odgojno-obrazovnih i pomoćno-tehničkih djelatnika.
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5. cilj: Unaprijediti kvalitetu rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama
5.2. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje
MJERA 5.2.1. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje
5.4. Izraditi program i postupak licenciranja
MJERA 5.4.1. Razviti sustav vrednovanja rada ravnatelja. Donošenje kriterija i
instrumenata za provedbu vrednovanja.
MJERA 5.4.2. Izraditi Pravilnik o programu i postupku licenciranja

U kontekstu navedene misije, ciljeva i nadležnosti želimo prije svega naglasiti da je
osnivanje NVOO-a prije tri godine, kvalitativan iskorak ponajprije za predtercijarni
odgojno-obrazovni sustav u RH. Uspostava svojevrsne kvalitativne vertikale, od ranog i
predškolskog do srednjeg obrazovanja, u kojoj postoji tijelo kao što je NVOO koje
svojom prirodom djeluje prije svega kao njegova kvalitativna podrška, od velike je
važnosti.
NVOO-a predstavlja odgovor na evidentnu potrebu za tim da se u temeljni dio odgojnoobrazovnog sustava ustanovi jedna takva kvalitativna podrška. To je važno i zbog
činjenice da se radi o sustavu koji je u velikom dijelu dio obveznog obrazovanja. Isto
tako, time se nedvojbeno osnažuje koherentna slika o nacionalnom odgojnoobrazovnom sustavu kao cjelini sastavljenoj od različitih odgojno-obrazovnih razina
koje na temelju svojih posebnosti i različitosti funkcioniraju kao nedjeljiva kvalitativna
cjelina.
Slijedom navedenoga NVOO svoju misiju, ciljeve i nadležnosti ostvaruje usklađenim i
odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih ljudskih potencijala i partnerskih dionika
na strateškome i operativnome planu.

2. 2. Sastav
NVOO je u prvom sazivu imao petnaest članova od kojih šest članova iz reda
sveučilišnih profesora i znanstvenika, šest članova iz reda odgojno-obrazovnih radnika
iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i dva
člana izvan sustava odgoja i obrazovanja. Tijekom trogodišnjeg postojanja u NVOO-u je
bilo promjena u sastavu, o čemu je bilo riječi u prijašnjim izvješćima. Ovdje ćemo
navesti promjene i razloge tih promjena u 2015. godini.

Kao što smo pisali u prijašnjim izvješćima o NVOO-u odredbom članka 89. stavka 2.,
Zakona propisano je kako NVOO ima predsjednika i četrnaest članova, i to: šest članova
iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika, šest članova iz reda odgojno-obrazovnih
radnika iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja i dva člana izvan sustava odgoja i obrazovanja, koje na prijedlog Vlade
Republike Hrvatske imenuje i razrješava Hrvatski sabor.
U skladu sa zakonskom regulativom Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH, svake dvije
godine imenuje po sedam članova NVOO-a, a predsjednika NVOO-a imenuje svake četiri
godine. Slijedom toga, Ministarstvo je 10. studenoga 2014. pokrenulo postupak
razrješenja sedam članova prvog saziva, kojima je mandat istekao 20. prosinca 2014. i
imenovanja novih sedam članova NVOO-a. Javni poziv za prijavu kandidata za članove
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Promjene u članstvu

Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje koji je u ime Vlade RH provelo Ministarstvo
završio je 1. siječnja 2015. godine.
Procedura razrješenja i imenovanja članova NVOO-a trajala je do 20. ožujka 2015.
godine kad je Hrvatski sabor na svojoj 16. sjednici donio Odluku o razrješenju dijela
članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje i Odluku o imenovanju dijela članova
Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.
U razdoblju nakon isteka mandata sedam članova i imenovanja novih sedam članova
NVOO je djelovalo u užem sazivu, što je otežavalo njegov rad.
Odlukom o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, zbog
isteka dvogodišnjeg mandata, razriješeni su dužnosti sljedeći članovi NVOO:
1. prof. emeritus dr. sc. Nikola Pastuović
2. prof. dr. sc. Dubravka Miljković
3. Bojana Hribljan
4. Lilijana Radobuljac
5. Eli Pijaca Plavšić
6. Vlado Prskalo
7. Tomislav Reškovac
Odlukom o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
imenovano je sedam članova NVOO-a:
1. prof. dr. sc. Vlatka Domović
2. doc. dr. sc. Goran Sučić
3. Viktorija Nevistić
4. Dalibor Sumpor
5. Josip Kličinović
6. Ana Štefanec
7. Marijan Šimeg.

Predsjednica: prof. dr. sc. Jasna Krstović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Članovi:
1. prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb
2. dr. sc. Petar Bezinović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
3. doc. dr. sc. Marko Alerić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Adrijana Višnjić Jevtić, prof., Dječji vrtić Čakovec
5. Lidija Kralj, prof., Osnovna škola Veliki Bukovec
6. mr. sc. Mirela Lekić, Hrvatska obrtnička komora, Odjel za strukovno obrazovanje,
Zagreb
7. dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
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Slijedom imenovanja i razrješenja NVOO je u 2015. godini prva tri mjeseca radilo u
užem sazivu (samo predsjednica i članovi kojima je mandat trajao četiri godine), a od
20. ožujka 2015. godine sastav NVOO je sljedeći:

8. prof. dr. sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
9. doc. dr. sc. Goran Sučić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
10. Viktorija Nevistić, Osnovna škola Ivana Cankara u Zagrebu
11. Dalibor Sumpor, Tehnička škola Kutina
12. Marijan Šimeg, „Školske novine“ u Zagrebu
13. Josip Kličinović, X. gimnazija Ivana Supeka u Zagrebu
14. Ana Štefanec, Dječji vrtić „Dobro drvo“ u Zagrebu

3.

Aktivnosti u 2015.

3. 1. Sjednice
U razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine NVOO je održao sedam
sjednica. Sve sjednice održane su na istoj lokaciji, Donje Svetice 38, Zagreb, četiri u
prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a tri u prostorijama Agencije
za znanost i visoko obrazovanje.
Smatramo potrebnim napomenuti da je u prvom tromjesečju bilo poteškoća zbog
planiranja sjednica jer je trajala procedura razrješenja sedam članova NVOO-a, kojima
je istekao dvogodišnji mandat, i imenovanja novih članova NVOO-a, što je otežavalo
djelovanje NVOO-a. Više o tome bit će navedeno u nastavku ovog Izvješća.

20. sjednica NVOO-a održana 26. veljače 2015. godine
Točke dnevnog reda:
1. Rasprava o Nacrtu Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 2.
godište (2014.) i usvajanje Izvješća
2. Prihvaćanje Priopćenja za javnost NVOO u povodu objave natječaja za dodjelu
„Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu
3. Inicijativa za izmjenu Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“
4. Informacije o aktivnostima provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i
tehnologije
 Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije – izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, član
 Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme
za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i
obrazovanje – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj
21. sjednica NVOO-a održana 29. travnja 2015. godine
I. Protokolarni dio sjednice
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Slijedi pregled točaka dnevnog reda svake pojedine održane sjednice tijekom
izvještajnog razdoblja (osim uobičajenih točaka dnevnog reda: usvajanje dnevnog reda,
usvajanje zapisnika prethodne sjednice, obavijesti predsjednice NVOO-a i razno).

1. Pozdravna riječ predsjednice NVOO-a novoizabranim članovima/icama NVOO-a
2. Predstavljanje članova NVOO-a imenovanih Odlukom Hrvatskog sabora na
sjednici 20. ožujka 2015.
3. Obraćanje prof. dr. sc. Vedrana Mornara, ministra znanosti, obrazovanja i sporta
4. Obraćanje prof. dr. sc. Valtera Boljunčića, predsjednika saborskog Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu
5. Predstavljanje gđe Jadranke Žarković Pečenković, novoizabrane ravnateljice
Agencije za odgoj i obrazovanje
II. Radni dio sjednice
1. Informacija o aktivnostima Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite
kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj
i obrazovanje – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne skupine i član
NVOO-a
2. Rasprava o smjernicama rada NVOO-a

23. sjednica NVOO-a održana 29. lipnja 2015. godine
1. Prijedlog za imenovanje članova/ica Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a i usvajanje
kriterija za članove/ice Ekspertnog tima
2. Prijedlog za imenovanje članova/ica Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi
Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović
3. Informacija o aktivnostima vezanim uz provedbu Državne mature 2014./2015. –
izvjestiteljica Maja Jukić, dipl. ing. elekt., ravnateljica NCVVO-a
4. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj
dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite
kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj
i obrazovanje
5. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a –
izvjestiteljica Adrijana Višnjić Jeftić, prof.
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22. sjednica NVOO-a održana 28. svibnja 2015. godine
1. Rasprava o ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za
koje je nadležno NVOO; uvodno: prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog
stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti
2. Prijedlog za imenovanje voditeljice Ekspertnog tima za provedbu Ciljeva i mjera
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a i usvajanje
kriterija za članove/ice Ekspertnog tima
3. Prijedlog za imenovanje voditelja radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi
Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade
4. Usvajanje teksta Izjave kojom NVOO podupire inicijativu OMEP-a da se UNESCOu uputi zahtjev za proglašenjem Dekade ranog i predškolskog odgoja –
izvjestiteljica Adrijana Višnjić Jeftić

6. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju
najuspješnijih učenika, olimpijaca – izvjestitelj Josip Kličinović, prof.
24. sjednica NVOO-a održana 6. srpnja 2015. godine
1. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj
dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite
kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj
i obrazovanje
2. Prijedlog za imenovanje članova Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a

26. sjednica NVOO-a održana 9. prosinca 2015. godine
1. Rasprava o ulozi i zadaćama Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport –
izvjestiteljica prof. dr. sc. Dijana Vican, predsjednica Sektorskog vijeća
2. Rasprava uz izradu Etičkog kodeksa učitelja – uvodno Eli Pijaca Plavšić, izvršna
direktorica Foruma za slobodu odgoja, izdavača hrvatskog izdanja Smjernica za
izradu i učinkovitu upotrebu nastavničkog kodeksa ponašanja, autorice M.
Poisson
3. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
4. Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović,
predsjednica Ekspertnog tima
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25. sjednica NVOO-a održana 22. listopada 2015. godine
1. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
a) Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka
Domović, predsjednica Ekspertnog tima
b) Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu
Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof.,
voditelj Radne skupine
2. Informacije o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj
dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite
kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj
i obrazovanje
3. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje
kvalitete rukovođenja odgojno -obrazovnim ustanovama – izvjestitelj dr. sc. Petar
Bezinović, član Ekspertne radne skupine
4. Informacije o radu Stručnoga povjerenstva za podršku razvoju sustava vanjskoga
vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova – izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović,
predsjednik Stručnog povjerenstva
5. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a i o
adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika – olimpijaca

5. Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu
Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof.,
voditelj Radne skupine
6. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje
kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama – izvjestitelj dr. sc. Petar
Bezinović, član Ekspertne radne skupine
7. Imenovanje Povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere. 4.1.1.
Strategije)
Na temelju članka 22. Poslovnika o radu NVOO-a o svakoj sjednici NVOO-a vodio se
zapisnik u dvije inačice, detaljniji zapisnik i sažeti prikaz sjednice koji se objavljuje na
mrežnoj stranici NVOO-a (www.nvoo.hr) (u dodacima ovog Izvješća su sažeti prikazi
sjednica).
Na sjednice NVOO-a redovito je pozivan ministar znanosti, obrazovanja i sporta sa
suradnicima.
U skladu s člankom 8. stavkom 3. Poslovnika o radu NVOO-a, a što je vidljivo iz pregleda
točaka dnevnog reda sjednica, NVOO je na pojedine sjednice pozivalo odgojnoobrazovne stručnjake, izvjestitelje, radi dobivanja potrebnih informacija za bolje
praćenje nekog područja i rasprave o pojedinim aktualnim pitanjima važnim za
odgojno-obrazovni sustav. Posebno treba istaknuti redovno izvješćivanje na sjednicama
članova NVOO o pozitivnim promjenama naznačenim u Strategiji koja se odnose na rani
i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja, a posebno
na aktualnim zbivanjima u provođenju Cjelovite kurikularne reforme.

3. 2. Doneseni akti/dokumenti

 Izvješće – 2. godište (2014.) NVOO-a (na 20. sjednici od 26. veljače 2015.)
NVOO je jednoglasno usvojilo Izvješće u kojem su dani opći podaci o NVOO-u, navedene
planirane i realizirane aktivnosti i dan kritički osvrt na drugu godinu mandata NVOO-a.
U skladu s regulativom ono je dostavljeno Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu
Hrvatskog sabora i Ministarstvu. Spomenut ćemo da je na 60. sjednici Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, održanoj 6. svibnja 2015. godine, na
kojoj je bila i predsjednica NVOO-a, Izvješće – 2. godište (2014.) NVOO-a prihvaćeno
većinom glasova (6 za i 3 suzdržana).
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U okviru svojih zakonskih nadležnosti i uz uvažavanje aktualnih zbivanja u odgojnoobrazovnom sustavu NVOO je na svojim sjednicama raspravljalo o različitim
predmetima i donijelo akte/dokumente (osim svog godišnjeg Izvješća). U nastavku su
doneseni akti/dokumenti:

 Priopćenje za javnost NVOO-a u povodu objave natječaja za dodjelu
„Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu. (na 20. sjednici održanoj 26. veljače
2015.)
NVOO je tom Izjavom ukazalo na prošlogodišnji neodgovarajući pristup nagrađivanju
naših najboljih odgajatelja, učitelja, stručnjaka i znanstvenika. U tom smislu očekuje da
Ministarstvo: a) u svom proračunu za 2015. godinu osigura za sve državne nagrade u
podsustavu odgoja i obrazovanja isti iznos. Na taj će način aktivno promovirati načelo
pravednosti pri dodjeli najviših državnih priznanja kojima Republika Hrvatska odaje
posebno priznanje svojim najboljim stručnjacima i znanstvenicima; b) ispravi očit i
diskriminirajući propust i osigura puni iznos novčane nagrade za laureate državne
„Nagrade Ivan Filipović“ u 2013. godini.
Priopćenje je dostavljeno nadležnim tijelima, institucijama, sindikatima i medijima.
 Izjava NVOO-a kojom podupire inicijativa OMEP-a Hrvatska, da Vlada
Republike Hrvatske uputi zahtjev kojim se UNESCO-u predlaže da se
sljedeća dekada proglasi Dekadom ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja (na 22. sjednici održanoj 28. svibnja 2015.)
Budući da je NVOO zaprimilo molbu OMEP Hrvatska za podršku zahtjeva UNESCO-a za
proglašenjem Dekade ranog i predškolskog odgoja, na molbu je odgovorilo ovom
Izjavom.

 Odluka o imenovanju Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan
Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović (na
23. sjednici održanoj 29. lipnja 2015.)
Budući da Zakon o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnik kao njegov podzakonski akt,
trebaju suštinsku promjenu, NVOO je iz reda svojih članova imenovalo Radnu skupinu
za obavljanje tog zadatka. Međutim, posao još nije obavljen do kraja pa će biti nastavljen
u 2016. godini.
 Odluka o imenovanju Ekspertnog tima za provedbu mjera izvedenih iz 4.
cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Podići kvalitetu rada i
društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja
(na 24. sjednici održanoj 6. srpnja 2015.)
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 Izjava NVOO-a
a) o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a
b) o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika (na 25.
sjednici održanoj 22. listopada 2015.)
Budući da su članovi NVOO-a zaključili da na mrežnim stranicama Ministarstva koje
pružaju informacije o predtercijarnom odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj
izostaju osnovni i aktualni podatci o pojedinim segmentima sustava, NVOO je ovom
Izjavom na to ukazao i zamolio Ministarstvo da učini dostupnima iscrpnije i aktualne
podatke o odgojno-obrazovnom sustavu. Tom je Izjavom također zamolilo Ministarstvo
da učini dostupnim podatke o uspjesima učenika u novoj rubrici „Čestitke učenicima“
po uzoru za kategoriju razvijenu za sportske uspjehe.

Donošenjem Odluke o imenovanju spomenutog Ekspertnog tima, NVOO je započelo
ostvarivanje realizacije prioritetnih ciljeva i mjera Strategije za koje je nadležno. Zadaća
ovog tijela je izrada jednog od ključnih dokumenata, a to je Nacionalni kompetencijski
standard za učiteljsku profesiju utemeljen na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Više o
radu ovog tijela bit će u nastavku Izvješća.
 Prijedlog o imenovanju Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje
(dio mjere. 4.1.1. Strategije) (na 26. sjednici održanoj 9. prosinca 2015.)
Kako je na posljednjoj sjednici u 2015. NVOO usvojilo prijedlog o imenovanju
Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje, Povjerenstvo će otpočeti s radom u
2016. godini. Zadatak mu je realizacija dijela mjere 4.1.1. Strategije, tj. izraditi Etički
kodeks za učitelje, kao dokumenta koji će pridonijeti profesionalizaciji učiteljskog
zanimanja.
Uz navedene donesene akte NVOO je nadležnim institucijama i pojedincima upućivalo i
dopise vezane uz određene predmete, kao i dopise vezane za druga pitanja. Također,
NVOO je upućivalo prigodne zahvale, čestitke osobama iz odgojno-obrazovnog sustava
koje su odlazile ili stupale na određene funkcije.

3. 3. Provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
NVOO je prema Strategiji nadležno za realizaciju nekih mjera o kojima je pisano u
prethodnom dijelu ovog Izvješća. Među ostalim mjerama nadležno je i za mjeru 4. 1. 1.
koja se odnosi na izradu dva ključna dokumenta:
a) Nacionalnog kompetencijskog standarda za učiteljsku profesiju utemeljenog na
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i
b) Etičkog kodeksa za učitelje.

Krenulo se s izradom Nacionalnog kompetencijskog standarda za učiteljsku profesiju, jer
prema Strategiji to pretpostavka za provedbu većine mjera definiranih u cilju 4. kao što
su: razvoj sustava napredovanja uz mogućnost fleksibilnog kretanja u karijeri, razvoj
modela i uvođenje sustava (re)licenciranja za stjecanje i zadržavanje dopusnice za rad u
odgojno-obrazovnoj ustanovi, redefiniranje programa inicijalnog i poslijediplomskog
obrazovanja učitelja, uspostava modela trajnog profesionalnog razvoja.
Važno je istaknuti da su kompetencijski standard za učitelje i etički kodeks prepoznati
kao ključne komponente profesionalizacije učiteljske struke.
U nastavku donosimo još riječ-dvije o spomenutom Ekspertni tim za provođenje ciljeva
i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije (točka 4.1.1.) kojeg je na svojoj 24. sjednici
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Na dokumentu a) imenovani Ekspertni tim rad je započeo u rujnu 2015. te je dokument
u završnoj fazi, a za dokument b) potkraj 2015. imenovano je Povjerenstvo te će se na
izradi dokumenta raditi u 2016. godini.

održanoj 6. srpnja 2015. godine NVOO imenovalo. U sastavu Ekspertnog tima su članovi
NVOO i drugi stručnjaci predloženi od obrazovnih institucija/fakulteta. Zadaća
Ekspertnog tima je izrada konačnog teksta prijedloga Nacionalnog kompetencijskog
standarda za učiteljsku profesiju temeljenog na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koji
treba dostaviti NVOO-u. Rok za obavljanje zadaće je 1. ožujka 2016. godine. Ekspertni
tim je u 2015. godini održao tri sastanka, a o svom radu kontinuirano izvještavao NVOO.
Do kraja 2015. godine Ekspertni tim je analizirao zakonske propise vezane uz Hrvatski
kvalifikacijski okvir i projekte koji su pokrenuti s ciljem primjene HKO-a u području
obrazovanja. U okviru projekta „Razvoj standarda kvalifikacije za učitelje kao podloga
za uvođenje sustava licenciranja učitelja“ (Grant shema - IPA Komponenta IV Operativni
program za Razvoj ljudskih potencijala mjera 3.1. - Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira) razvijen je Prijedlog nacionalnog standarda kvalifikacije za
učitelje osnovnih i srednjih škola, što je samo svojevrsna podloga za izradu Nacionalnog
kompetencijskog standarda za učiteljsku profesiju.
Budući da u cilju 4. cilja Strategije (točka 4.1.1.) NVOO dijeli nadležnost sa Sektorskim
vijećem XXI. za Odgoj, obrazovanje i sport na posljednju sjednicu u 2015. godini bila je
pozvana predsjednica Sektorskog vijeća, prof. dr. sc. Dijana Vican radi jačanja suradnje i
koordinaciju aktivnosti te je dogovorena daljnja suradnja dvaju tijela.
Kako je za neke mjere koje se odnose na 5. cilj Strategije: Unaprijediti kvalitetu
rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama, a za koje je (su)nadležno NVOO,
imenovane Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije: Unaprjeđenje
kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama, u čijem je sastavu i jedan član
NVOO-a, on je redovno izvješćivao o radu spomenutog tijela, koje radi na izradi
dokumenta za licenciranje ravnatelja.

Važan dio pozitivnih promjena naznačenih u Strategiji, a koje se ogledavaju i u misiji i
ciljevima NVOO-a, jest kurikularna reforma. NVOO redovito na svojim sjednicama bilo
izvješćivano o provedbi tog novog projekta u odgojno-obrazovnoj politici – Cjelovitoj
kurikularnoj reformi koja je pokrenuta 28. siječnja 2015. kad je imenovana i s radom
započela sedmeročlana Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne
reforme u skladu s ciljem 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i
srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
Informacije
o
projektu
dostupne
su
na
vlastitoj
mrežnoj
stranici
http://www.kurikulum.hr/.
Zbog važnosti i aktualnosti projekta Cjelovite kurikularne reforme, srpanjska sjednica
NVOO tematski je bila posvećena aktivnostima njezine provedbe.
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Članovi NVOO u sastavu su i ostalih povjerenstava koje rade na realizaciji ciljeva i
mjera Strategije. Dr. sc. Petar Bezinović predsjednik je Stručnog povjerenstva za
podršku razvoju sustava vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, a članica
je i mr. sc. Mirela Lekić.

4. Odnos s nadležnim institucijama
Odnos NVOO-a s nadležnim tijelima i institucijama uređen je Poslovnikom o radu
NVOO-a. U pogledu odnosa s Hrvatskim saborom, u članku 29. stavku 1. stoji da
„Nacionalno vijeće za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru kojemu jednom godišnje
dostavlja izvješće o radu“. Istim dokumentom uređen je i odnos s Ministarstvom jer o
pitanjima iz svoje nadležnosti, Nacionalno vijeće može tražiti mišljenje Ministarstva i
odgovarajućih stručnjaka i obrnuto.
Kritičkim osvrtom na treću godinu mandata želimo prije svega ponovno naglasiti
važnost osnivanja NVOO-a kao kvalitativni iskorak kako za predtercijarni tako i za
cjelovit odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj.
Od samoga početka svog djelovanja NVOO je ukazivalo i na ograničene mogućnosti i
poteškoće svog djelovanja zbog regulativne prirode.
Posebno ističemo obraćanje NVOO-a svom osnivaču, Hrvatskom saboru, Promemorijom
(26. veljača, 2015.) s činjenicama o radu NVOO-a koje pokazuju da je NVOO u svom radu
suočeno s nizom poteškoća čija je priroda takva da otežava mogućnost uspješnog
djelovanja NVOO-a. U Promemoriji se navodi da „temeljni problem leži u interpretaciji
zakonske odredbe (čl. 89. a st. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi) kojom se određuje da administrativne i stručne poslove za Nacionalno vijeće
obavlja Ministarstvo. Bez ulaženja u pojedinačne primjere, smatramo važnim istaknuti
suštinu problema. Navedenom zakonskom odredbom NVOO je u operativnom smislu
izmješteno od svojeg osnivača (Sabora RH)“ što u mnogome otežava rad NVOO-a.
Navedena Promemorija, svojevrsna inicijativa za posredovanje u pokušaju pronalaženja
boljih rješenja za uspješno djelovanje NVOO-a.

I u trećoj godini mandata, kao i u prethodne dvije, u odnosnim relacijama s
Ministarstvom NVOO je konzultativno i suradnički rješavalo pojedina pitanja, ali
također, valja spomenuti, u nekim slučajevima kad je NVOO uputilo Ministarstvu
izjavu/mišljenje o određenim problemima, odgovori su izostajali. Posebno je bilo
poteškoća u „zastoju“ procedure razrješenja i imenovanja dijela članova NVOO
početkom 2015. godine, što je otežavalo funkcioniranje NVOO-a. Kako je Javni poziv za
prijavu kandidata za članove NVOO-a (o čemu smo pisali u prošlogodišnjem Izvješću)
završio 1. siječnja 2015., Ministarstvo nije pravodobno reagiralo i izradilo prijedlog
kandidata za novi saziv NVOO-a pa zbog čega prijedlog nije upućen na daljnju
proceduru u Hrvatski sabor. Zbog navedenog je upućena požurnica Ministarstvu. Takvo
postupanje Ministarstva bio je jedan od povoda za upućivanje Promemorije osnivaču
NVOO-a, o kojoj smo u ovom poglavlju pisali.
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Nažalost, izostao je odgovor Sabora na Promemoriju, što predstavlja novi izazov NVOO u
pokušajima pronalaženja svojeg boljeg pozicioniranja za kvalitetnije funkcioniranje i
jače djelovanje u obrazovnoj politici.

U kontekstu uspostave bolje suradnje i rješavanja pojedinih pitanja treba sagledati i
napore predsjednice NVOO-a i obavljene razgovore s pomoćnicima ministra za područje
odgoja i obrazovanja.
Napominjemo, NVOO i dalje smatra ključnim, o čemu smo i u prethodna dva Izvješća
pisali, kvalitetnije regulirati i podići zakonske ovlasti i odgovornosti NVOO-a, a to se
može postići zajedničkim djelovanjem njegova osnivača, Hrvatskog sabora, Ministarstva
unutar kojeg se ostvaruje rad NVOO-a i samog NVOO-a. Isto tako, NVOO smatra
potrebnim iznalaženja načina za podizanje kvalitete rada i ujednačavanje razine
zakonskog određenja temeljnih značajki rada svih nacionalnih vijeća u odgojnoobrazovnom sustavu.
Što se tiče financiranje rada NVOO-a, za razliku od prethodne godine kad je bilo
problema oko neredovitog podmirenja obveza prema NVOO-u, u ovoj izvještajnoj godini
Ministarstvo je pravodobno i korektno obavljalo preuzetu proračunsku obvezu.

5. Komunikacija s javnošću
S ciljem transparentnosti obavljanja zadaće i uspostave učinkovite veze prema
institucijama, ustanovama i djelatnicima iz sustava odgoja i obrazovanja, učenicima,
roditeljima i cjelokupnoj javnosti, NVOO redovito izvještava o svojim aktivnostima na
vlastitoj mrežnoj stranici: www.nvoo.hr koja sadrži relevantne informacije o NVOO-u,
pruža uvid u aktivnosti te se redovito ažurira informacijama iz njegova djelokruga.
Upravo javnost rada jedno je od temeljnih načela rada NVOO-a. Redovito izvještavanje o
aktivnostima NVOO-a temelji se na otvorenosti i odgovornosti. Također, na spomenutoj
mrežnoj stranici javnosti su dostupne i aktivnosti vezane uz rad na provođenju mjera i
ciljeva Strategije iz nadležnosti NVOO-a.

Također, alat komunikacije s javnošću je i elektronička adresa NVOO-a
(nvoo@mzos.hr) putem koje je NVOO zaprimilo upite/podneske stranaka i na njih
odgovaralo.
Sve komunikacijske aktivnosti NVOO-a u izvještajnoj godini su planirane s ciljem
promicanja razmjene informacija među dionicima i građanima, kao i jačanja pozitivne
percepcije o radu NVOO-a.
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Osim redovitog objavljivanja svojih aktivnosti na vlastitoj mrežnoj stranici, NVOO se
prema potrebi obraća stručnoj, ali i široj javnosti, izjavama, priopćenjima iako još uvijek
ne u onoj mjeri u kojoj smatra da bi trebalo.

6. Smjernice za daljnji rad
NVOO je od početka svjesno da njegovo osnivanje predstavlja odgovor na evidentnu
potrebu da se u temeljni dio odgojno-obrazovnog sustava ustanovi kvalitativna
podrška. To je važno i zbog činjenice da se radi o sustavu koji je u velikom dijelu dio
obveznog obrazovanja. Isto tako, time se nedvojbeno osnažuje koherentna slika o
nacionalnom odgojno-obrazovnom sustavu kao cjelini sastavljenoj od različitih
segmenata koji na temelju svojih posebnosti i različitosti funkcioniraju kao nedjeljiva
kvalitativna cjelina. U kontekstu tog NVOO, kao stručno i strateško tijelo koje potiče i
prati kvalitetu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja, radilo je i usmjerava i svoje buduće prioritetne aktivnosti.
Zbog važnosti procesa provedbe Strategije, temeljnog dokumenta koji naznačuje viziju
dugoročnog razvoja obrazovanja sa svim promjenama i inovacijama, te naznačuje
nadležnosti NVOO-a, težište svojih aktivnosti NVOO će usmjeriti na poslove i zadatke
navedene u ciljevima i mjerama Strategije. U prva dva mjeseca iduće godine planira se
realizacija mjere 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja, započeta u izvještajnoj
godini, imenovanjem Ekspertnog tima NVOO-a za rad na toj mjeri.
Kako je NVOO iz Strategije prepoznalo da se od njega očekuje preuzimanje uloge i u
osnivanjima radnih tijela za provedbu planiranih projekata, ono će to nastaviti činiti i u
idućem djelovanju.
Budući da se još nije riješilo normativno redefiniranje pozicije, ovlasti i odgovornosti
NVOO-a, posebno će ulaganje napora biti posvećeno i tom važnom segmentu na
očekivanje i dobrobit korisnika odgojno-obrazovnog sustava.

NVOO se zalaže za osnaživanje suradnje svih dionika u obavljanju složenih zadaća u
odgojno-obrazovnom sustavu. Nastavlja i u 2016. godini daljnju suradnju na provedbi
ciljeva i mjera Strategije, u zajedničkoj nadležnosti, NVOO-a i Sektorskog vijeća XXI. za
Odgoj, obrazovanje i sport, kao i s ostalim dionicima u procesu unapređivanje kvalitete i
učinkovitosti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Također, nastavlja suradnju i podupire provođenje Cjelovite kurikularne reforme koja
će zasigurno doprinijeti osiguravanju najboljih mogućih uvjeta za uspješno učenje,
cjelovit osobni razvoj i uspješno uključivanje u društveni život svakog djeteta i učenika
u Republici Hrvatskoj.
Kako u 2016. godini istječe četverogodišnji mandata predsjednice i sedam članova
NVOO-a, NVOO će pravodobno pokrenuti procedure za razrješenje dijela članova NVOO
kojima istječe mandat i imenovanje članova za novi saziv NVOO.
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Također, NVOO ostaje otvoreno za mnoge druge inicijative i aktivnosti koje će se
događati u dinamičnim procesima u sustavu odgoja i obrazovanja za koji je nadležno u
svom djelovanju.

Zaključno, NVOO i dalje će svoj rad obavljati odgovorno, profesionalno i etično, svjesno
svoje zadaće, nadležnosti i očekivanja koje cjelokupna obrazovna politika i prosvjetna
struka u cjelini iskazuje.

7. Financijsko izvješće
Kao i u prethodnim godinama NVOO je proračunski korisnik Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta. U 2015. godini NVOO je u proračunu imao 1 aktivnost A557043 –
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje. Na navedenoj poziciju bila su osigurana
sredstva za naknadu za rad i putne troškove NVOO-a. Također, s iste aktivnosti
isplaćivane su naknade za rad i putne troškove članovima Ekspertnog tima za
provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i
tehnologije, koji je imenovalo NVOO.
Pravodobno su se podmirivale sve obveza prema članovima NVOO-a i Ekspertnog tima,
kako naknade za rad tako i naknade troškova službenog puta.
Slijedi tablični prikaz rashoda proračunske Aktivnosti 557043 - Nacionalno vijeće za
odgoj i obrazovanje u 2015. godini.
r. b.

RASHODI

1.

Naknada za rad članovima NVOO-a i članovima
Ekspertnog tima

2.

Naknada troškova službenog putovanja

3.

Ostale usluge
UKUPNO (1+3)

KUNA
255.692,43
26.550,40
914,58
283.157,41
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/Napomena: financijsko izvješće rađeno na temelju dobivenih podataka iz Sektora za financije
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske/

8. Kao zaključak
Prethodna poglavlja ovog dokumenta prikaz su djelovanja NVOO-a, saborskog stručnog
i strateškog tijela u sustavu odgoja i obrazovanja, u 2015. godini, trećoj od njegova
osnutka.
Iz Izvješća i priloženih dokumenata razvidna je slika NVOO-a od njegove misije, ciljeva,
nadležnosti, ostvarivanih preko raznih aktivnosti u izvještajnom razdoblju, suradnjom s
nadležnim institucijama i drugim akterima u odgojno-obrazovnom sustavu i društvu u
cjelini, kao i vizijom njegova daljnjeg rada prikazanom putem smjernica. Slika je
upotpunjena i financijskim prikazom utrošenih proračunskih sredstava za rad NVOO-a.
Nakon trogodišnjeg djelovanja, NVOO i dalje smatra ključnom potrebom kvalitetnije
regulirati i podići zakonske ovlasti i odgovornosti NVOO-a, a to se može postići
zajedničkim djelovanjem njegova osnivača, Hrvatskog sabora, Ministarstva unutar
kojeg se ostvaruje rad NVOO-a i samog NVOO-a.
Posebni će napori u daljnjem djelovanju NVOO-a biti usmjereni u cilju osiguranja
provedbe ciljeva i mjera, u njegovoj nadležnosti, naznačenih u Strategiji, dokumentu
koji vizionarski usmjerava dugoročni razvoja obrazovanja i rad na svim pojedinačnim
dijelovima odgojno-obrazovnog sustava. Jasno, prema naravi svoje zadaće i u okviru
svojih mogućnosti i nadležnosti, NVOO bavit će se i aktualnim pitanjima ranog i
predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, s potrebnim
refleksijama na cjelovit odgojno-obrazovni sustav.
Zbog transparentnosti i otvorenosti svog djelovanja sve relevantne informacije o radu
NVOO-a i njegovih tijela nalaze se na mrežnoj stranici NVOO-a www.nvoo.hr koja se
redovno ažurira.

19 Izvješće – 3. godište (2015.) NVOO

Zaključno, NVOO i dalje će svoj rad obavljati odgovorno, profesionalno i etično, svjesno
svoje misije, nadležnosti i očekivanja koje cjelokupna obrazovna politika i prosvjetna
struka u cjelini iskazuje. U tom kontekstu obvezuje se i očekuje suradnju nadležnih
institucija i svih dionika odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

8. Dodaci izvješću
Odluke
 Odluka o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
(Narodne novine, br. 34/15)
 Odluka o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
(Narodne novine, br. 34/15)
 Odluka o imenovanju Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije (OZNAKA: NVOO-00047-15-0001, od 15.
srpnja 2015.)
 Odluka o imenovanju Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i
Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović (OZNAKA: NVOO00048-15-0001, od 27. kolovoza 2015.)

Doneseni akti/dokumenti
 Priopćenje za javnost NVOO-a povodom objave natječaja za dodjelu „Nagrade
Ivan Filipović“ za 2014. godinu
 Izjava – NVOO podupire inicijativu OMEP-a Hrvatska, da Vladi Republike
Hrvatske uputi zahtjev kojim se UNESCO-u predlaže da se sljedeća dekada
proglasi Dekadom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 Izjava NVOO-a o a) potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a, b) adekvatnom
čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika

Sjednice NVOO-a
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 Sažeti prikazi sjednica
 Evidencija nazočnosti na sjednicama
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DODACI IZVJEŠĆU

HRVATSKI SABOR
699
Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 4. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Hrvatski sabor na sjednici 20.
ožujka 2015. donio je

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA
ODGOJ I OBRAZOVANJE
Razrješuju se dužnosti članovi Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, radi isteka
mandata:
– BOJANA HRIBLJAN
– LILIJANA RADOBULJAC
– prof. dr. sc. DUBRAVKA MILJKOVIĆ
– prof. emeritus dr. sc. NIKOLA PASTUOVIĆ
– ELI PIJACA PLAVŠIĆ
– VLADO PRSKALO
– TOMISLAV REŠKOVAC.
Klasa: 021-13/15-07/12
Zagreb, 20. ožujka 2015.
HRVATSKI SABOR

Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.
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Predsjednik

HRVATSKI SABOR
700
Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 89. stavka 4. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Hrvatski sabor na sjednici 20.
ožujka 2015. donio je

ODLUKU
O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA
ODGOJ I OBRAZOVANJE
Za članove Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, imenuju se:
– prof. dr. sc. VLATKA DOMOVIĆ
– doc. dr. sc. GORAN SUČIĆ
– VIKTORIJA NEVISTIĆ
– DALIBOR SUMPOR
– JOSIP KLIČINOVIĆ
– ANA ŠTEFANEC
– MARIJAN ŠIMEG.
Klasa: 021-13/15-07/12
Zagreb, 20. ožujka 2015.
HRVATSKI SABOR

Hrvatskoga
sabora
Josip Leko, v. r.

23 Izvješće – 3. godište (2015.) NVOO

Predsjednik

NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OZNAKA: NVOO-00047-15-0001
Zagreb, 15. srpnja 2015.
Na temelju članka 89.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,
broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) te članka 26. Poslovnika
o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (7. veljače 2013.), Nacionalno vijeće za odgoj i
obrazovanje na svojoj 24. sjednici održanoj 6. srpnja 2015. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
I.
Ovom Odlukom imenuje se predsjednica i devet članova Ekspertnog tima za provođenje 4. cilja
Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj: 124/14) (u daljnjem tekstu:
Ekspertni tim).
II.
Za predsjednicu Ekspertnog tima imenuje se prof. dr. sc. Vlatka Domović, Nacionalno vijeće za
odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

III.
Za članove Ekspertnog tima imenuju se:
1. prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, (ujedno zamjenica predsjednice) Institut za društvena
istraživanja Zagreb
2. prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje,
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

4. Maja Jukić, dipl. ing. el., Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u zamjeni
mr. sc. Biljana Vranković, Odjel za izdavaštvo)
5. prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, Fakultet
organizacije i informatike, Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu
6. mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Sektor za kvalitetu
visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove
7. izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
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3. Dalibor Sumpor, prof., Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, Srednja škola Tina
Ujevića, Kutina

8. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
9. Mara Capar, viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
IV.
Zadaća Ekspertnog tima je sukladno 4. cilju Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točki 4.
1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja, Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, izrada
Prijedloga Nacionalnog kompetencijskog standarda za učiteljsku profesiju temeljenog na Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru.
V.
Ekspertni tim je dužan kontinuirano izvješćivati Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje o svom
radu, na sjednicama Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje te u propisanom roku podnijeti
Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje izvješće o radu Ekspertnog tima i konačni tekst
Prijedloga Nacionalnog kompetencijskog standarda za učiteljsku profesiju temeljenog na Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru.
VI.
Rok za obavljanje zadaće iz točke IV. ove Odluke je od 1. rujna 2015. do 1. ožujka 2016. godine.
VII.
Ekspertni tim imenovan ovom Odlukom ostvaruje za svoj rad pravo na naknadu za rad u Ekspertnom
timu te naknadu putnih troškova, a visina naknade utvrdit će se posebnom odlukom ministra znanosti,
obrazovanja i sporta sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima,
povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/11-01/00001,
URBROJ: 533-01-14-0007 od 17. srpnja 2014. godine).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednica Nacionalnog vijeća
za odgoj i obrazovanje

Dostaviti:
 predsjednici i članovima Ekspertnog tima
 prof. dr. sc. Vedranu Mornaru, ministru, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb
 pismohrani Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, ovdje
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prof. dr. sc. Jasna Krstović

NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OZNAKA: NVOO-00048-15-0001
Zagreb, 27. kolovoza 2015.

Na temelju članka 89.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,
broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) te članka 26. Poslovnika
o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (7. veljače 2013.), Nacionalno vijeće za odgoj i
obrazovanje na svojoj 23. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu
Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović

I.
Ovom Odlukom imenuje se voditelj i pet članova Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan
Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović (u daljnjem tekstu: Radna
skupina).
II.
Za voditelja Radne skupine imenuje se Marijan Šimeg, prof., Nacionalno vijeće za odgoj i
obrazovanje.
III.
Za članove Radne skupine imenuju se:
10. prof. dr. sc.Vlatka Domović, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje
11. Viktorija Nevistić, dipl. učiteljica, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje
12. Lidija Kralj, prof., Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje
13. Ana Štefanec, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Nacionalno vijeće za odgoj i
obrazovanje
14. Josip Kličinović, prof., Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje.

Zadaća Radne skupine je izrada prijedloga izmjene Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o
radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović.
V.
Radna skupina je dužna kontinuirano izvješćivati Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje o svom
radu, na sjednicama Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje te u propisanom roku podnijeti
Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje izvješće o radu Radne skupine i konačni tekst prijedloga
izmjene Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan
Filipović.
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IV.

VI.
Rok za obavljanje zadaće iz točke IV. ove Odluke je od 1. rujna 2015. do 30. prosinca 2015. godine.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednica Nacionalnog vijeća
za odgoj i obrazovanje
prof. dr. sc. Jasna Krstović
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Dostaviti:
 voditelju i članovima Radne skupine
 pismohrani Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, ovdje

NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OZNAKA:
Zagreb,

NVOO-00038-15-0001
16. ožujka 2015.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO) je na svojoj 20. sjednici održanoj 26.
veljače 2015. godine povodom objave natječaja za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za
2014. godinu, na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
raspravljalo i donijelo sljedeće

Priopćenje za javnost NVOO-a povodom objave natječaja
za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu
Državnu „Nagradu Ivan Filipović“ dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna i trajna
ostvarenja istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima u
odgojno-obrazovnoj djelatnosti tijekom proteklih godina. Svake se godine dodjeljuju
dvije nagrade za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada.
U podsustavu odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta, uz „Nagradu Ivan Filipović“,
postoje još tri državne nagrade: Državna nagrada za znanost, Državna nagrada za sport
„Franjo Bučar" i Državna nagrada tehničke kulture „Faust Vrančić“.
Sve spomenute nagrade dodjeljuju se u obliku posebnih priznanja i novcu. Sredstva za
Nagradu osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske putem Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta. Visinu novčanih iznosa nagrada određuju odgovarajući
odbori na prijedlog ministra ili ministar ili Vlada uredbom.1 Iznosi nagrada za svaku
nagradu drugačiji su.

Godišnja
nagrada
Nagrada za
životno djelo

1

„Nagrada Ivan
Filipović“

25.000,00 kn

18.000,00 kn

30.000,00 kn

25.000,00 kn

50.000,00 kn

35.000,00 kn

60.000,00 kn

45.000,00 kn

Zakon o Nagradi Ivan Filipović, Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.
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Iznosi državnih nagrada dodijeljenih u 2012. godini bili su:
Državna nagrada Državna
Državna
nagrada za
tehničke kulture nagrada za
sport „Franjo
„Faust Vrančić“
znanost
Bučar"

Novčani iznosi dodijeljenih državnih nagrada za iznimna postignuća u 2013. godini
ostali su u svim kategorijama isti OSIM u „Nagradi Ivan Filipović“ u kojoj su znatno
smanjeni: godišnja nagrada iznosila je 12.500,00 kn, a nagrada za životno djelo
25.000,00 kn.
NVOO se ne slaže s ovakvom selektivnom politikom štednje. Institut državnih nagrada u
sustavu odgoja, obrazovanja, znanosti i sporta, zbog svog značaja i poruka koje nosi,
mora biti krajnje pravičan. Iz tog razloga novčane iznose državnih nagrada treba
izjednačiti, a ukoliko se radi o politici štednje proporcionalno jednako smanjivati!
Strategijom obrazovanja znanosti i tehnologije koju je donio Hrvatski sabor 17.
listopada 2014. godine, proklamiramo ideju o tome da Hrvatska prepoznaje obrazovanje
i znanost kao svoje razvojne prioritete koji joj jedini mogu donijeti dugoročnu društvenu
stabilnost, ekonomski napredak i osiguranje kulturnog identiteta te smo u tom smislu kao
cilj postavili razvoj svijesti o učiteljskom poslu kao društveno vrijednom, važnom za
promicanje ključnih socijalnih i ljudskih vrijednosti, pri čemu članovi profesije uživaju
visok ugled u društvu.
Iz tih razloga, NVOO ovom Izjavom ukazuje na prošlogodišnji neodgovarajući pristup
nagrađivanja naših najboljih odgajatelja, učitelja, stručnjaka i znanstvenika. U tom
smislu očekujemo da Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta:
1. u svom proračunu za 2015. godinu osigura za sve državne nagrade u
podsustavu odgoja i obrazovanja isti iznos. Na taj će način aktivno promovirati
načelo pravednosti pri dodjeli najviših državnih priznanja kojima Republika
Hrvatska odaje posebno priznanje svojim najboljim stručnjacima i
znanstvenicima,
2. ispravi očevidni i diskriminirajući propust i osigura puni iznos novčane nagrade
za laureate državne „Nagrade Ivan Filipović“ u 2013. godini.

predsjednica Nacionalnog vijeća
za odgoj i obrazovanje
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prof. dr. sc. Jasna Krstović

NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

OZNAKA: NVOO-00044-15-0002
Zagreb, 29. svibnja 2015.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje zaprimilo je zamolbu OMEP Hrvatska za
podršku zahtjeva UNESCO-a za proglašenjem Dekade ranog i predškolskog odgoja.
Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje na svojoj 22. sjednici održanoj 28. svibnja
2015. godine raspravljalo je o navedenoj zamolbi i donijelo sljedeću

IZJAVU

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje podupire inicijativu OMEP-a Hrvatska, da
Vladi Republike Hrvatske uputi zahtjev kojim se UNESCO-u predlaže da se sljedeća
dekada proglasi Dekadom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

predsjednica Nacionalnog vijeća
za odgoj i obrazovanje
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prof. dr. sc. Jasna Krstović

NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OZNAKA:
Zagreb,

NVOO-00050-15-0001
22. listopada 2015.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO) je na svojoj
25. sjednici održanoj 22. listopada 2015. godine donijelo sljedeću

IZJAVU NVOO-a
a) o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na svojim mrežnim stranicama objavljuje
podatke o ranom i predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Republike
Hrvatske. Ti su podatci mnogim zainteresiranim domaćim i stranim korisnicima
temeljna informacija o obrazovnom sustavu, obrazovnoj politici, strateškim
dokumentima, obrazovnim ustanovama i propisima kojima se regulira odgojno –
obrazovni sustav Republike Hrvatske. Iz ovih razloga važno je da informacije dostupne
na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta budu iscrpne, točne
i aktualne.
Članovi NVOO-a zaključili su da na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta koje pružaju informacije o predtercijarnom obrazovanju u
Republici Hrvatskoj izostaju osnovni podatci o pojedinim podsustavima, nisu dostupni
važni aktualni dokumenti i ne prate se promjene tijekom školske godine.

b) o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika
Učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj ostvaruju zapažene rezultate na državnim i
međunarodnim natjecanjima iz različitih odgojno – obrazovnih područja i disciplina.
Članovi NVOO-a raspravljali su o mogućnostima boljeg informiranja javnosti o
uspjesima i rezultatima učenika i njihovih mentora na domaćim i međunarodnim
natjecanjima i smotrama. Zaključeno je da osobitu važnu ulogu u informiranju javnosti
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NVOO stoga moli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da zainteresiranima učini
dostupnima na hrvatskom i engleskom jeziku iscrpnije podatke o obrazovnom sustavu
Republike Hrvatske te da ih redovito ažurira.

o uspjesima učenika osnovnih i srednjih škola ima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta.
NVOO stoga moli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da učini dostupnima na
hrvatskom i engleskom jeziku podatke o uspjesima učenika te da ih redovito ažurira.
NVOO predlaže da se na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
uvede kategorija „Čestitke učenicima“ po uzoru na kategoriju razvijenu za sportske
uspjehe. Nadalje NVOO predlaže da se posebno istaknu iznimni rezultati učenika na
međunarodnim natjecanjima/olimpijadama znanja te pokrene postupak izrade i
donošenja pravnog akta kojim bi se uspostavio sustav adekvatnog nagrađivanja
najuspješnijih učenika na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima znanja i vještina.

predsjednica Nacionalnog vijeća
za odgoj i obrazovanje
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prof. dr. sc. Jasna Krstović

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 20. SJEDNICE od 26. veljače 2015.

Dana 26. veljače 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 20. sjednica Nacionalnog vijeća za
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Zbog činjenice da je u
tijeku procedura razrješenja sedam članova NVOO-a, kojima je istekao dvogodišnji mandat te
imenovanja novih članova, NVOO je održao sjednicu u užem sazivu.
Dnevni red sjednice:
5. Usvajanje zapisnika 19. sjednice
6. Usvajanje dnevnog reda
7. Obavijesti predsjednice NVOO-a
8. Rasprava o Nacrtu Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 2. godište
(2014.) i usvajanje Izvješća
9. Prihvaćanje Priopćenja za javnost NVOO-a u povodu objave natječaja za dodjelu „Nagrade
Ivan Filipović“ za 2014. godinu
10. Inicijativa za izmjenu Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“
11. Informacije o aktivnostima provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
 Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i
tehnologije – izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, član
 Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje - izvjestitelj dr. sc.
Boris Jokić, voditelj
12. Razno
Zaključci:
Ad 1.) Zapisnik 19. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni. Dogovoreno da se ubuduće odmah nakon održane sjednice, na mrežnoj stranici
NVOO-a, objavi informacija o održanoj sjednici s dnevnim redom iste.

Ad 3.) Predsjednica NVOO-a obavijestila je da još uvijek traje procedura razrješenja sedam članova
NVOO-a, kojima je istekao dvogodišnji mandat, imenovanja novih članova NVOO-a što
otežava funkcioniranje NVOO-a te se iz istih razloga nije mogla održati sjednica planirana u
siječnju 2015. godine.
Ad 4.) Nakon rasprave o Nacrtu Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 2.
godište (2014.) Izvješće je jednoglasno usvojeno te se treba sukladno regulativi dostaviti
Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora.
Promemoriju o dvogodišnjem radu i aktualnim problemima vezanim za rad NVOO-a žurno
uputiti Hrvatskom saboru.
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Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 5.) Tekst Priopćenja za javnost NVOO-a u povodu objave natječaja za dodjelu „Nagrade Ivan
Filipović“ za 2014. godinu potrebno je osnažiti jasnim očekivanjima: ujednačavanje nagrada i
osiguranje novaca. Priopćenje dostaviti nadležnim tijelima, institucijama, sindikatima i
medijima.
Ad 6.) Inicijativa za izmjenu Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ ocijenjena je važnom te će se
pokrenuti kad NVOO bude u punom sazivu.
Ad 7.) NVOO je informiran da je hodogram rada Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na Vladi RH, a u tijeku su pripreme prioritetnih
projekata, sukladno smjernicama Strategije, koji će se financirati iz EU fondova.
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Dana 29. 1. 2015. pokrenuta je Cjelovita kurikularna reforma te je s radom započela
sedmeročlana Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovitu kurikularnu reformu
sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i
obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Projekt je otvoren za sve koji se
žele uključiti. Informacije će biti dostupne na vlastitoj mrežnoj stranici
http://www.kurikulum.hr/.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 21. SJEDNICE od 29. travnja 2015.
Dana 29. travnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 21. sjednica Nacionalnog
vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje
Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored dosadašnjih i
sedam novoizabranih članova NVOO-a na sjednici su nazočili i Jadranka Žarković Pečenković,
novoizabrana ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje te Tomislav Reškovac, član Ekspertne
radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme.
Dnevni red sjednice:
III. Protokolarni dio sjednice
6. Pozdravna riječ predsjednice NVOO-a novoizabranim članovima/icama NVOO-a
7. Predstavljanje članova NVOO-a imenovanih Odlukom Hrvatskog sabora na sjednici 20.
ožujka 2015.
8. Predstavljanje gđe Jadranke Žarković Pečenković, novoizabrane ravnateljice Agencije za
odgoj i obrazovanje
IV.
3.
4.
5.
6.

Radni dio sjednice
Usvajanje zapisnika 20. sjednice
Usvajanje dnevnog reda
Obavijesti predsjednice NVOO-a
Informacija o aktivnostima Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne
reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje –
izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine i član NVOO-a
7. Rasprava o smjernicama rada NVOO-a
8. Razno

Zaključci:
II.
Ad 1.) Zapisnik 20. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni.

Ad 4.) NVOO daje podršku projektu Cjelovite kurikularne reforme.
Ad 5.) Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednice NVOO-a da se na idućoj sjednici NVOO-a
razmotre ciljevi i mjere Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za koje je nadležan
NVOO.
Ad 6.) Iduća sjednica NVOO-a održati će se u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00
sati.
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Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 22. SJEDNICE od 28. svibnja 2015.

Dana 28. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 22. sjednica Nacionalnog vijeća za
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i
gosti: prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i
znanosti te Josipa Češnovar, prof., Uprava za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta.
Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
4. Rasprava o ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za koje je
nadležno NVOO; uvodno: prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog
povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju
strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti
5. Prijedlog za imenovanje voditeljice Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a i usvajanje kriterija za članove/ice
Ekspertnog tima
6. Prijedlog za imenovanje voditelja radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i
Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade
7. Usvajanje teksta Izjave kojom NVOO podupire inicijativu OMEP-a da se UNESCO-u uputi
zahtjev za proglašenjem Dekade ranog i predškolskog odgoja – izvjestiteljica Adrijana Višnjić
Jeftić
8. Razno
Zaključci:
Ad 1.) Zapisnik 21. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni.

Ad 5.) Jednoglasno je podržan prijedlog predsjednice NVOO-a da članica Vlatka Domović bude
voditeljica Ekspertnog tima NVOO-a za provedbu mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije. Do sljedeće sjednice NVOO-a voditeljica Eksprtnog tima treba obaviti
konzultacije s nadležnim ustanovama i institucijama radi sudjelovanja njihovih članova u radu
Ekspertnog tima.
Ad 6.) Predloženi član Marijan Šimega jednoglasno je imenovan za voditelja Radne skupine za
izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade te do iduće
sjednice NVOO-a treba predložiti članove iste Radne skupine.
Ad 7.) Tekst prijedloga Izjave, kojeg je pripremila predsjednica NVOO-a, a kojim NVOO podupire
inicijativu OMEP-a Hrvatska jednoglasno je usvojen.
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Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 8.) Dogovoreno da članica Višnjić Jevtić i član Josip Kličinović temeljem rasprave formuliraju
prijedlog Izjave NVOO-a o vizualnom identitetu mrežne strnice Ministarstva te potrebi donošenja
Pravilnika o nagrađivanju učenika, koju bi NVOO uputilo ministru Mornaru i javnosti.
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Iduća sjednica NVOO održati će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 23. SJEDNICE od 29. lipnja 2015.

Dana 29. lipnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 23. sjednica Nacionalnog vijeća za
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i
gosti: Maja Jukić, dipl. ing. elekt., ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje
obrazovanja (NCVVO), prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, član Upravnog vijeća NCVVO-a, Karlo Horvat,
predsjednik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske (NVURH).
Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
4. Prijedlog za imenovanje članova/ica Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a i usvajanje kriterija za članove/ice
Ekspertnog tima
5. Prijedlog za imenovanje članova/ca Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan
Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović
6. Informacija o aktivnostima vezanim uz provedbu Državne mature 2014./2015. –
izvjestiteljica Maja Jukić, dipl. ing. elekt., ravnateljica NCVVO-a
7. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj dr. sc. Boris
Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
8. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a – izvjestiteljica
Ana Štefanec, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
9. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih
učenika, olimpijaca – izvjestitelj Josip Kličinović, prof.
10. Razno

Zaključci:

Ad 2.) Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red s izmijenjenim redoslijedom na sjednici.
Ad 4.) Za prijedlog članova Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a, bilo je 6 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ te prijedlog nije
prihvaćen jer sukladno stavku 4. članka 13. Poslovnika o radu NVOO-a: „Nacionalno vijeće donosi
odluke natpolovičnom većinom glasova svih svojih članova.“
Ad 5.) Jednoglasno je usvojeno da u Radnoj skupini za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i
Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović uz predložene članove: Ana Štefanec,
mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Josip Kličinović, prof., Lidija Kralj, prof., Viktorija
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Ad 1.) Zapisnik 22. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni.

Nevistić, dipl. učiteljica bude i prof. dr. sc. Vlatka Domović kako bi sve razine obrazovanja bile
zastupljene.
Ad 7.) Zbog važnosti i aktualnosti projekta Cjelovite kurikularne reforme, a nedovoljnog vremena
da se na ovoj sjednici isti prezentira i raspravi, prihvaćen je prijedlog predsjednice NVOO-a da se
iduća sjednica NVOO-a tematski posveti aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme, a
dogovoreni termin je u ponedjeljak, 6. srpnja 2015. u 11:00 sati.
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Ad 8.) i Ad 9.) Prijedlog teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a te
prijedlog teksta Izjave NVOO-a o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika,
olimpijaca potrebno doradit i objediniti u zajedničku Izjavu s obrazloženjem do kraja srpnja 2015.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 24. SJEDNICE od 6. srpnja 2015.

Dana 6. srpnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 24. sjednica Nacionalnog vijeća za
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.
Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme - izvjestitelj dr. sc. Boris
Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
4. Prijedlog za imenovanje članova Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a
5. Razno

Zaključci:
Ad 1.) Zapisnik 23. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni.
Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 5.) Iduća sjednica NVOO-a održati će se u četvrtak, 24. rujna 2015. godine s početkom u 11:00
sati.
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Ad 4.) Jednoglasno je usvojen prijedlog da se u Ekspertni tim za provođenje 4. cilja Podići kvalitetu
rada i društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije, imenuju: prof. dr. sc. Vlatka Domović (predsjednica), prof. dr. sc.
Vlasta Vizek Vidović (zamjenica predsjednice), prof. dr. sc. Jasna Krstović (članica), Dalibor Sumpor
(član), Maja Jukić (članica, njena zamjena mr. sc. Biljana Vranković), prof. dr. sc. Blaženka Divjak
(članica), mr. sc. Ana Tecilazić Goršić (članica), izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač (članica), prof. dr. sc.
Aleksandra Čižmešija (članica) i Mara Capar (članica).

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 25. SJEDNICE od 22. listopada 2015.

Dana 22. listopada 2015. godine s početkom u 12:00 sati održana je 25. sjednica Nacionalnog vijeća
za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V,
Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici je nazočila i
Tanja Djaković, prof., pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

Zaključci:
Ad 1.) Zapisnik 24. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni.
Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen uz sljedeće izmjene: izostavlja se b) u točki 3.
dnevnog reda zbog nedolaska na sjednicu izvjestitelja, zamjenjuje se redoslijed 4. i 5. točke
dnevnog reda zbog najave kašnjenja izvjestitelja 4. točke.
Ad 3.)
a) Predsjednica NVOO-a, na prijedlog Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih
iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, najavila da će na sljedećoj sjednici
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Dnevni red sjednice:
6. Usvajanje zapisnika 24. sjednice
7. Usvajanje dnevnog reda
8. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
c) Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije - izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica
Ekspertnog tima
d) Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za
dodjelu Nagrade Ivan Filipović - izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine
(izostavljeno s dnevnog reda)
9. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme - izvjestitelj dr. sc. Boris
Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
10. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje kvalitete rukovođenja odgojno obrazovnim ustanovama izvjestitelj - dr. sc. Petar Bezinović, član Ekspertne radne skupine
11. Informacije o radu Stručnoga povjerenstva za podršku razvoju sustava vanjskoga
vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, predsjednika
Stručnog povjerenstva
12. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta i o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika olimpijaca
13. Razno

NVOO-a staviti na dnevni red predlaganje imenovanja povjerenstva za izradu Etičkog
kodeksa za učitelje (dio mjere 4. 1. 1. Strategije) u kojem će biti članovi NVOO-a i drugi.
Prihvaćen je prijedlog Vlatke Domović, predsjednice Ekspertnog tima da se zapisnici
sastanaka Ekspertnog tima objavljuju na mrežnoj stranici NVOO-a radi dostupnosti javnosti.
b) Izvještaj o radu Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu
Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović odgađa se radi spriječenosti dolaska na sjednicu
izvjestitelja navedenog dijela točke dnevnog reda.
Ad 4.) NVOO kontinuirano prati provedbu Cjelovite kurikularne reforme.
Ad 7.) Jednoglasno je usvojen tekst Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a i o
adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika – olimpijaca. Tekst Izjave
dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
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Ad 8.) Iduća sjednice NVOO-a održat će se 26. studenog 2015. u 11:00 sati.

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

SAŽETAK 26. SJEDNICE od 9. prosinca 2015.

Dana 9. prosinca 2015. godine s početkom u 10:30 sati održana je 26. sjednica Nacionalnog vijeća za
odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i
gosti: Tanja Djaković, prof., pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Dijana
Vican, predsjednica sektorskog vijeća za Odgoj, obrazovanje i sport, Eli Pijaca Plavšić, prof.,
direktorica Foruma za slobodu odgoja.
Dnevni red sjednice:
14. Usvajanje zapisnika 25. sjednice
15. Usvajanje dnevnog reda
16. Rasprava o ulozi i zadaćama Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport –
izvjestiteljica prof. dr. sc. Dijana Vican, predsjednica Sektorskog vijeća
17. Rasprava uz izradu Etičkog kodeksa učitelja – uvodno Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica
Foruma za slobodu odgoja, izdavača hrvatskog izdanja Smjernica za izradu i učinkovitu
upotrebu nastavničkog kodeksa ponašanja, autorice M. Poisson.
18. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
e) Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije - izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica
Ekspertnog tima
f) Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za
dodjelu Nagrade Ivan Filipović - izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine
19. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje kvalitete rukovođenja odgojno obrazovnim ustanovama - izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, član Ekspertne radne skupine
20. Imenovanje Povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere. 4.1.1. Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije)
21. Razno

Ad 1.) Zapisnik 25. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su
usvojeni.
Ad 2.) Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 3.) Budući da postoji zajednički interes i potreba koordinacije aktivnosti oko provedbe mjera, u
zajedničkoj nadležnosti, Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije dogovorena je daljnja
suradnja NVOO-a i Sektorskog vijeća XXI. za Odgoj, obrazovanje i sport.
Ad 5.)
a) Umjesto Vlatke Domović, predsjednice Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz
4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije o radu Ekspertnog tima izvijestila je Jasna
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Zaključci:

Krstović, predsjednica NVOO-a i članica Ekspertnog tima, kazavši da Ekspertni tim radi prijedlog
teksta Nacionalnog kompetencijskog standarda za učitelje na tragu dokumenta koji je ranije izrađen
u okviru IPA projekta (Standard kvalifikacije za licenciranog učitelja), ali koji će bit finaliziran u skladu
s predviđenom HKO metodologijom. U raspravi oko izrade standarda kvalifikacija otvorena su neka
pitanja, prepreke o kojima će se na idućem sastanku Ekspertnog tima razgovarati s voditeljem
Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije, prof. dr. sc. Nevenom Budakom.
b) Marijan Šimega voditelj Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o
radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović izvijestio da će Radna skupina za iduću sjednicu
NVOO-a predložiti za raspravu prijedlog Zakona o nagradi lvan Filipović i prijedlog Pravilnika o radu
Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović.
Ad 7.) Sukladno zaključku 25. sjednice NVOO-a jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednice
NVOO-a da Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere. 4.1.1. Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije) bude u sljedećem sastavu:







dr. sc. Petar Bezinović, član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.
Josip Kličinović, prof., član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
Lidija Kralj, prof., članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
Viktorija Nevistić, dipl. učiteljica, članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
Ana Štefanec, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, članica Nacionalnog vijeća za
odgoj i obrazovanje
Eli Pjaca Plavšić, prof., izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja, Zagreb
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Ad 8.) Iduća sjednice NVOO-a održat će se u četvrtak, 28. siječnja 2015. u 11:00 sati.

EVIDENCIJA NAZOČNOSTI NA SJEDNICAMA U 2015. GODINI
SJEDNICA
Ime i prezime
člana NVOO-a

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

26. veljače

29. travnja

28. svibnja

29. lipnja

6. srpnja

22. listopada

9. prosinca

Ukupan broj
nazočnosti

1.

Prof. dr. sc. Jasna Krstović

7/7

2.

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić

3.

Prof. dr. sc. Vlatka Domović

4.

Doc. dr. sc. Marko Alerić

5.

Doc. dr. sc. Goran Sučić

7/7

6.

Dr. sc. Boris Jokić

7/7

7.

Dr. sc. Petar Bezinović

7/7

8.

Mr. sc. Mirela Lekić

9.

Adrijana Višnjić Jevtić

10.

Lidija Kralj

11.

Viktorija Nevistić

7/7

12.

Dalibor Sumpor

7/7

13.

Josip Kličinović

14.

Ana Štefanec

15.

Marijan Šimeg

NE

NE

4/7

NE
NE

NE

NE

NE

NE

4/7

NE

5/7

NE
NE

NE

NE

4/7
5/7

NE

Bilješka: nazočnost na sjednici označeno kao prazno polje, a nenazočnost s oznakom NE.

6/7

NE

6/7
7/7

NE

6/7

