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BILJEŠKA 
 

sa sastanka pomoćnika ministra Momira Karina i načelnica sektora 
MZO-a i predstavnika Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, 
Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske,  te Hrvatske udruge 
ravnatelja osnovnih škola održanog 25. kolovoza 2020. g. u 14 sati u 
Ministarstu znanosti i obrazovanja. 
 
 
Sastanku su nazočili: 
 
Predstavnici MZO - a: 
Momir Karin, prof. pomoćnik ministra; 
Ivana Pilko Čunčić, načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i 
obrazovanje odraslih; 
Zdenka Čukelj, načelnica sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i 
obrazovanje. 
 
Predstavnica UHSR-a :  
dr.sc. Brankica Žugaj, tajnica; 
 
Predstavnica UURH-a: 
Ljubica Banović, prof. predsjednica;  
 
Predstavnik HUROŠ-a:  
Nikica Mihaljević, prof. predsjednik. 
 
 
Pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja Momir Karin, prof., s načelnicama Ivanom 
Pilko Čunčić i Zdenkom Čukelj, pozvao je 25.08. na sastanak predstavnike Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske , 
te Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola. 
Svrha sastanka bila je razmjena informacija o primjeni Uputa za sprječavanje i suzbijanje 
epidemije COVID 19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u 
školskoj godini 2020./2021. U postojećoj epidemiološkoj situaciji mjere za suzbijanje 
COVID 19  su propisane te sukladno njima, nema potpunog zatvaranja odgojno-
obrazovnih ustanova, ta izvršenje Uputa ovisi o trenutnim uvjetima svake pojedine 
škole. Pomoćnik ministra istaknuo je da bitnu ulogu u provođenju mjera imaju 
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ravnatelji koji organiziraju  i komuniciraju sa svim dionicima sustava (učenicima, 
nastavnicima, roditeljima, te osnivačima Ustanova), uz sustavnu podršku 
Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Pomoćnik ministra istaknuo je prioritet 
osiguranja prostora za rad s predškolskom djecom i učenicima nižih razreda osnovne 
škole. Istaknuo je važnost komunikacije s roditeljima i kontinuirano djeljenje 
informacija o situaciji u školi. Svi su se složili da je u svakom trenutku posebno  važna 
suradnja Ministarstva i udruga ravnatelja. Predstavnici MZO-a pozivali su na 
direktnu komunikaciju ravnatelja škola s pomoćnikom Momirom Karinom i 
načelnicima putem telefona ili e-maila u svrhu kvalitetineg i bržeg rješavanja 
problemskih situacija. U svrhu podrške roditeljima, nastavnicima, učenicima i 
ravnateljima Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvoriti će pozivni centar u kojem će 
se svakog radnog dana, od 8-17 h, javljati na tri telefonske linije. Na mrežnim 
stranicama Ministarstva objavljivat će se odgovori na često postavljena pitanja. 
Predstavnici Udruga istaknuli su moguće probleme u organizaciji rada škola i 
učeničkih domova. Naveden je problem osiguravanja distance učenika u školama i 
domovima; nedostatka tehničkog osoblja; reguliranja radnog statusa tijekom 
samoizolacije nastavnika; reguliranja radnog statusa teških kroničnih bolesnika 
kojima će liječnici izdati preporuku za poslove koje smiju i koje ne smiju raditi; 
organizacije stručnih ispita; usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata koje je u 
novim uvjetima nužno za provođenje nastavnog procesa i organizaciju rada u školi. 
Sukladno potrebama škole ravnatelji trebaju poslati zahtjeve Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja za suglasnost za zapošljavanje tehničkog osoblja te će iste MZO 
razmotriti. Ravnatelji osnovnih škola trebaju se obratiti osnivaču vezano uz potrebe 
novog zapošljavanja za potrebe produženog boravka u kojem ne smiju biti učenici 
različitih razrednih odjela u istoj skupini produženog boravka. 
Također, predstavnici MZO-a uputili su ravnatelje da se obrate osnivačima vezano uz 
nabavu zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava. Ukoliko bude problema oko nabave, 
ravnatelji se trebaju obratiti Ministarstvu. 
Dogovorena je kontinuirana komunikacija i suradnja predstavnika MZO-a s UHSR-
om i HUROŠ-em. 
Nakon sastanaka nazočni predstavnici Udruga sudjelovali su na virtualnom sastanku 
Ministra znanosti i obrazovanja prof.dr.sc. Radovana Fuchsa s ravnateljima osnovnih 
i srednjih škola Republike Hrvatske. 
 
Sastanak je završio u 15. 30 sati 
 

Bilješku sastavila:   

Dr.sc. Brankica Žugaj, v. r.,   

tajnica UHSR-a   
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