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SVEUČILIŠTE U RIJECI  
VIJEĆE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 

       

Upravama sastavnica Sveučilišta u Rijeci, svima 

 

Rijeka, 31. kolovoza 2022. 

 

Predmet: Usklađivanje poslovnog i privatnog života zaposlenih roditelja/skrbnika – 

preporuke uoči početka nove pedagoške/školske/akademske godine 

 

Poštovani, 

S obzirom da slijedi početak nove akademske godine , a u skladu s Planom rodne 

ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci koji u svojim ciljevima ističe i radno okruženje koje 

omogućuje zaposlenicima harmoniziranje poslovnih i životnih obveza i odgovornosti, ispred 

Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci upućujemo preporuke za olakšavanje 

usklađivanja privatnog i poslovnog života zaposlenih roditelja/skrbnika koje će zasigurno 

rezultirati i većim zadovoljstvom zaposlenih uvjetima radnog okruženja. 

 

Valja napomenuti i da je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) predviđeno da 

će se donošenjem novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju urediti 

sustav znanstvenih te znanstveno-nastavnih radnih mjesta sukladno preporukama o 

mogućnosti prilagodbe rasporeda radnog vremena znanstvenicima koji su roditelji i pružatelji 

skrbi, iz čega je jasno vidljiv prioritet harmonizacije poslovnog i privatnog i odgovornost svih 

dionika u javnom sektoru da unaprjeđuju dobre prakse  i u ovom segmentu svoga djelovanja. 

 

NASTAVNE OBVEZE: 

Pri organizaciji nastave važno je voditi računa o obiteljskim obvezama nastavnog osoblja 

roditelja/skrbnika djece predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole , odnosno u okviru 

redovnog studija izbjegavati ranojutarnje ili kasnopopodnevne termine nastave (nakon 17 

sati), a u okviru izvanrednog studija izbjegavati nastavu vikendima. 

Obzirom na posebno česta oboljenja djece predškolske  i mlađe školske dobi, potrebno je 

razmotriti mogućnost fleksibilnosti pri odgađanju i nadoknadi nastave nastavnom osoblju s 

djecom predškolske i mlađe školske dobi. 
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NENASTAVNE OBVEZE: 

Pri organizaciji sastanaka važno je voditi računa o obiteljskim obvezama nastavnog i 

nenastavnog osoblju s malom djecom, odnosno kad god je moguće izbjegavati organiziranje 

sastanaka u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. 

Kad god je moguće valja razmotriti i omogućiti fleksibilno radno vrijeme i rad od kuće.  

Početkom nove pedagoške godine  započela je i prilagodba djece na pohađanje programa 

ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, što roditeljima s djecom predškolske dobi može 

otežati obavljanje poslovnih obveza u tom periodu. Osim toga, u rujnu započinje i školska 

godina te je poželjno nastavnom i nenastavnom osoblju reorganizacijom rada omogućiti 

sudjelovanje u prvom danu škole njihove djece.  

Nadamo se da će gornje preporuke biti od koristi upravama i osoblju sastavnica Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

S poštovanjem, 

 

Prof. dr. sc. Sanja Barić, v.r. 

Predsjednica Vijeća za rodnu 

ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci  

 

 

Dostaviti:  

- Naslovu 

- Arhiva VRR, ovdje 


