
          

     
 

 

 

 

 

 

 

 
Zagreb, 17.03.2022. 

 

      Vlada Republike Hrvatske 

      Trg svetog Marka 2 

      n/p gospodin Andrej Plenković, premijer 

 

      Hrvatski sabor 

      Trg svetog Marka 6 

- zastupnicima, svima -  

 

Poštovani premijeru Vlade Republike Hrvatske,  

poštovani zastupnici u Hrvatskome saboru, 

 

Obraćamo Vam se u ime tisuća odgojitelja i drugih zaposlenih u dječjim vrtićima u RH, 

okupljenih u inicijativi koju čine organizacije udruga SIDRO, četiri najveća sindikata - SOMK, 

SRPOOH, SOOH, SIKD, četiri strukovne udruge odgojitelja iz Vukovara, Dubrovnika, Čakovca i 

Zagreba, ali i u ime više od 20 tisuća roditelja koji peticijom traže zaustavljanje najavljenih izmjena 

i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Obraćamo Vam se u nadi da ćete 



zaustaviti najavljene Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (u 

nastavku:Zakon), te posebno, da ćete zaustaviti ukidanje odredbi Državnog pedagoškog 

standarda koji se odnose na mjerila za broj djece u skupinama te na ustroj predškole (u nastavku: 

DPS). 

Sve organizacije okupljene u inicijativu, predlagale su izmjene koje bi ublažile regionalne 

razlike, koje bi olakšale nedostatak stručnog kadra, koje bi smanjile, te postupno ukinule 

diskriminaciju djece prema mjestu rođenja i imovinskom statusu, a roditelja i svih zaposlenih u 

vrtićima prema mjestu rada i življenja, no nažalost, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u 

nastavku: MZO) nije bilo sluha i razumijevanja za probleme Ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja (u nastavku: RPOO).  

Ovim putem se zajednički očitujemo na posljednji prijedlog Izmjena i dopuna Zakona, 

koji je četvrta verzija koja se pojavljuje nakon što je radna skupina, imenovana za njegovu izradu, 

završila s radom. Naglašavamo kako se u ranijim nacrtima nije nalazio prijedlog o ukidanju 

pojedinih odredbi DPS-a, kojega je sada predlagatelj uvrstio u izmjene.  

 

Izmjena nazivlja 

 

Kako je ovo Zakon koji uređuje sustav RPOO, potrebna je izmjena samog naziva zakona 

– Zakon o RANOM i predškolskom odgoju i obrazovanju te usklađivanje svih termina i pojmova 

sa suvremenom terminologijom i Nacionalnim kurikulumom za RPOO, što je propušteno učiniti u 

konačnom prijedlogu. 

Također, smatramo da je potrebno mijenjati naziv "stručni suradnici" u naziv suradnici u 

odgoju i obrazovanju. Svaki vrtić mora imati tim suradnika u odgoju i obrazovanju različitih 

profila, uključujući i magistra RPOO s najmanje 5 godina iskustva na radnom mjestu 

odgojitelja, kao poveznicu između teorije i prakse, a na dobrobit djece i čitavog kolektiva.  

 

Ovdje svakako treba dodati kako se prema odobrenju MZO školuje sve više magistara 

RPOO, s tendencijom da upravo navedeni obrazovni nivo u RPOO postane dominantan u 

sljedećem vremenskom razdoblju. Međutim, u sustavu nije predviđena mogućnost primjene 

stečenih kompetencija u unapređenju odgoja i obrazovanja i vrednovanja istog, što bi nužno u 

ovim izmjenama Zakona trebalo učiniti. Podsjećamo kako je za posao odgojitelja potrebna 

(ravnopravno) VŠS ili VSS, s potpuno jednakim opisom poslova, a što onemogućava vrednovanje 

stečenih znanja u njihovoj primjeni. 

 



Ukidanje odredbi DPS-a 

 

Prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine, obuhvat djece od četvrte godine 

do polaska u školu trebao bi se povećati na 97 %, a prema Barcelonskom sporazumu do 2030. 

godine u sustavu RPOO treba biti uključeno 95% djece. Ukidaju li se odredbe DPS-a, vezano 

za mjerila za broj djece u skupinama upravo da bismo udovoljili tim sporazumima, odnosno, 

kako bi se uspjelo u već prekobrojne odgojne skupine, sada zakonito upisati još veći broj djece? 

Sporazumi koje država potpisuje ne smiju biti na štetu djece, njihovih prava i na štetu cjelokupnog 

sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Država treba pronaći način kako uključiti 95% 

djece u RPOO i to tako da taj sustav doista bude visokokvalitetan, jer samo takav je na dobrobit 

djece.  

DPS je stupio na snagu 2008. godine, no zbog zanemarivanja i nedostatnog ulaganja u 

RPOO, do danas nije u potpunosti implementiran, iako je to bila obveza Osnivača predškolskih 

ustanova. Kako je i sam zakonodavac navodio, svrha pedagoškog standarda i normativa je 

unapređenje ukupne predškolske djelatnosti, sukladno propisanim mjerilima, zasnovanim na 

jedinstvenim osnovama, uz ravnomjerne uvjete rada u svih odgojno-obrazovnih ustanova u 

kojima se provode zakonski ustrojeni programi predškolskog odgoja. Jednaki uvjeti rada 

pretpostavka su za osiguravanje bolje kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske 

dobi, pod jednakim uvjetima, a prema njihovim potrebama, interesima i sposobnostima.  U 

konačnom prijedlogu izmjena Zakona stavlja se naglasak na to da samo visokokvalitetni 

predškolski programi vode pozitivnim učincima te da treba zadržati trenutni omjer odgojitelja i 

djece. Smatramo da programi u velikom broju ustanova RPOO u Hrvatskoj nisu dovoljno kvalitetni 

jer prostorni, materijalni i kadrovski uvjeti nisu zadovoljeni, prevelik je broj djece u skupinama 

te nisu zadovoljene materijalne ni sigurnosne mjere. Odgojitelji su obrazovani za provođenje 

odgojno-obrazovnog rada, ali to ne mogu ostvariti zbog svega navedenog. Vrtići nisu čuvališta, 

vrtići su odgojno-obrazovne ustanove. Nesporno je kako visoka kvaliteta odgojno–obrazovnoga 

rada počiva isključivo na nevjerojatnom entuzijazmu i trudu odgojitelja, pri čemu je važno naglasiti 

kako su odgojitelji u Hrvatskoj najobrazovaniji u EU pa i u svijetu, njihovo visoko obrazovanje 

seže u daleke šezdesete, a danas to obrazovanje dostiže razine doktorata.  

Ukinuti odredbe DPS-a o mjerilima za broj djece, te ga s razine zakonskog akta spustiti 

na razinu Pravilnika o kojem odlučuje Ministar, potpuno je neprihvatljivo. 

 

 

 



Zapošljavanje učitelja 

 

Zapošljavanje učitelja na radno mjesto odgojitelja ne podržavamo. Ako je to ipak nužno 

prijelazno rješenje, i ako MZO inzistira na omogućavanju toga, zahtijevamo da se uz predloženo 

stjecanje dodatnih kompetencija, učiteljima izda dopuštenje za rad, ali ne i kvalifikacijski okvir, 

odnosno zvanje odgojitelja. Po uzoru na ista pitanja u osnovnom i srednjem obrazovanju, 

učitelji bi polaganjem određenih metodika i drugih predmeta prema programu Sveučilišta, mogli 

raditi u vrtićima, no ostali bi u svome zvanju koje su stekli bez obzira na stjecanje dodatnih 

kompetencija. U suprotnome, riječ je o diskriminaciji odgojitelja, koji studiraju tri ili pet godina, 

steknu zvanje prvostupnika ili magistra RPOO i nemaju mogućnost studirati još godinu dana i 

dobiti neko drugo zvanje. Ovakva vrsta prekvalifikacije ne postoji nigdje u svijetu, i oštro se 

protivimo tome da se na ovakav način stekne zvanje odgojitelja predškolskog odgoja. Štoviše, 

tako stečeno zvanje moralo bi biti priznato visokom stručnom spremom, pa bi osobe po završetku 

stjecanja dodatnih kompetencija, mogle zahtijevati zvanje magistra RPOO, što ni na koji način ne 

bi bilo isto kao i 5 godina studiranja RPOO, kojim se sada stječe to zvanje. Razlike u sadržaju, 

pristupu i primjeni stečenih znanja dvaju studija, onog razredne nastave i RPOO, toliko su velike 

da je vrlo teško usporediti ta dva stručna profila. Stoga možemo prihvatiti da se učitelje uključi u 

rad vrtića, ali ne kao punopravne odgojitelje koji to zvanje doista i imaju. Također smatramo da 

nije u redu stjecanje dodatnih kompetencija omogućiti samo učiteljima jer postoje i druga srodna 

zanimanja primjerice pedagozi, edukacijski rehabilitatori i sl. Jasno nam je da MZO na ovaj način 

želi riješiti dva problema - manjak odgojitelja i višak učitelja. Je li ovo ispravan način za rješavanje 

ovih problema i tko je pitao učitelje žele li oni zaista raditi u vrtićima ako im to očito nije bila želja 

kada su upisali studij razredne nastave, a ne studij ranog i predškolskog odgoj i obrazovanja?  

Zbog postizanja dostatne razine sigurnosti za djecu u vrtićima te povećanja kvalitete 

odgojno-obrazovnoga rada, zahtijevamo propisati zapošljavanje dva odgojitelja u svakoj 

smjeni u svakoj odgojnoj skupini. Jedan odgojitelj ne smije nikada biti sam u skupini, jer su 

priroda posla, materijalni i tehnički uvjeti takvi da smo prisiljeni svakodnevno djecu ostavljati bez 

nadzora odrasle osobe. Dok odgojitelj vrši njegu djeteta u prostoru predviđenom za to, ili pomaže 

djetetu u kupaonici, ostala djeca u skupini sama su, bez nadzora odrasle osobe. To je nezakonito, 

a jedini način da se to riješi, jest zaposliti dva čovjeka u svaku smjenu. Dok traje deficit 

odgojiteljskog kadra, moguće je promišljati o tome da druga osoba u skupini, u istoj smjeni uz 

odgojitelja, bude pomoćnik za njegu i skrb ili druga nestručna zamjena, primjerice učitelji razredne 

nastave. Nestručni kadar ne smije biti nositelj odgojno – obrazovnoga rada, i mora uvijek raditi uz 

odgojitelja.  



Izmjene već postojećih stavki 

 

 U prijedlogu ovoga Zakona, najavljuje se cijeli niz velikih promjena, od kojih nesporno 

mnoge postoje i u sadašnjem zakonu. Počevši od najave kako program predškole sada postaje 

obvezan, iako je obvezan od 2014. godine, ili kako je obavezno donijeti mrežu dječjih vrtića, što 

također propisuje aktualni zakon, ali ista nije uspostavljena. Zatim najava podrške djeci s 

teškoćama, iako sve ostaje i dalje u istoj formulaciji koja glasi ''može se zaposliti pomoćnik djetetu 

s teškoćom..''. To znači da se odluka prepušta jedinicama lokalne (regionalne) uprave i 

samouprave (u nastavku: JLS), „može“ ne postaje „mora“, što je potpuno ista situacija koju imamo 

godinama. 

 

Financiranje sustava RPOO 

 

 Smatramo da je nužno potrebno mijenjati način financiranja sustava RPOO, a što se u 

ovom prijedlogu potpuno ignorira, iako se više puta isticalo kako su svi u državi svjesni velikih 

razlika u proračunskim mogućnostima pojedinih JLS-ova. Odgojitelji, kao i drugi zaposleni u 

RPOO imaju zakonom zajamčena sva prava koja imaju i zaposleni u osnovnim školama, no u 

praksi takvo što je rijetkost.  

Autonomija odlučivanja koja je prepuštena JLS seže do razine da samostalno određuju 

ekonomsku cijenu vrtića bez jasnih odrednica i kriterija, što dovodi do iznimno velikih razlika. 

Upravo te razlike uzrok su višestruke diskriminacije djece prema mjestu rođenja i imovinskom 

statusu, te diskriminacije roditelja i zaposlenih u vrtićima prema mjestu rada i življenja. Stoga 

smatramo da je potrebno odrediti jedinstvenu minimalnu ekonomsku cijenu vrtića na 

nacionalnoj razini koju treba donijeti ministar Odlukom, a koja je sukladna realnim troškovima. 

Najznačajniji pokazatelj koliko državi nije stalo do RPOO, jest jasna odrednica 

predlagatelja ovih izmjena o tome kako za provedbu ovoga zakona nisu potrebna dodatna 

sredstva. Premda se smještajni kapaciteti planiraju širiti sredstvima iz Nacionalnog plana 

oporavka i otpornosti što je izuzetno važno, bez dodatnih ulaganja centralne države, JLS-ovi neće 

biti u mogućnosti financirati hladni pogon i potrebne kadrove. Nastavno na to, smatramo važnim 

da MZO i Vlada RH jasno ekspliciraju na koji način i po kojim kriterijima će sufinancirati RPOO. 

Zbog svega istaknutog, nikako se ne možemo složiti s Prijedlogom Izmjena i dopunama Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju te molimo Premijera, Andreja Plenkovića i sve klubove 

zastupnika da nas prime na hitan sastanak.   

 



 

S poštovanjem, 

 

                          Udruga SIDRO – odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću 

    Sindikat obrazovanja, medija i kulture 

    Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske 

    Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske 

    Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije 

    Udruga odgojitelja Terina Vukovar 

    Udruga odgojitelja Verižice Dubrovnik 

    Udruga odgajatelja Krijesnice Čakovec 

    Udruga odgajatelja dječjih vrtića Zagreb 

 


