Predsjedništvo UHSR-a
Rijeka, 03.11. .2010.
ZAPISNIK
12. sjednice Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane 03. listopada
2010. godine u hotelu Histria, Pula u 18.30 sati.
Predsjednica Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da ovoj sjednici Predsjedništva u širem
sastavu nazočno 16 članova, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.
Nazočni članovi predsjedništva u širem sastavu:
Suzana Hitrec, (predsjednica), Mladen Kamenjarin, Nena Arvay, Božo Pavlović, Dušanka Novak,
Marica Marinković, Mile Lulić, Svetko Perković, Zlatko Stić, Pavica Biondić – Ivanković, Željko
Vukelić, Ivanica Zoran Hajek, Đudita Franko, Zoran Čerti, Miro Šola, Šimo Pavlović.
Ostali nazočni: Asja Jelaković, Drago Bagić (članovi Nadzornog odbora), Edita Stilin (tajnica),
Dalibor Paus (Istarska županija).
Izočni:
Slavko Ivanković, Jozo Jurković, Ivica Rozijan, Vjekoslav Robotić.
Predsjednica Udruge predložila je sljedeći dnevni red :
1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Predsjedništva UHSR-a održane 09. rujna 2010. god. u
Koprivnici
2. Organizacija stručnog skupa u Puli
3. Priprema Skupštine UHSR-a
4. Sudjelovanje na ESHA konferenciji na Cipru
- kandidatura UHSR-a za domaćina ESHA konferencije 2012. godine
5. Različito
ZAKLJUČAK: Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad-1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Predsjedništva UHSR-a
Na web stranici Udruge nalazio se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali prilike prije pročitati.
Nije bilo primjedaba.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja zapisnik 11. sjednice Predsjedništva UHSR-a.
Ad-2. Organizacija stručnog skupa u Puli
Predsjednica obavještava članove Predsjedništva o stručnom skupu koji počinje sutra ujutro i koji
organiziramo zajedno s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Programski dio, smatra Predsjednica će biti
zanimljiv i atraktivan. Tijekom skupa bit će ponovljena Kreativna večer ravnatelja, a ovaj put se organizira
i izlet za zainteresirane ravnatelje. Skupu su se odazvali državni tajnik Želimir Janjić, kao i Predsjednik
Udruge ravnatelja osnovnih škola Nikica Mihaljević.
ZAKLJUČAK: Stručni skup koji nam predstoji od 04. do 06. listopada 2010. godinu u Puli u
potpunosti je pripremljen.

Ad-3. Priprema Skupštine UHSR-a
Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupšine UHSR- koja će se održati tijekom
stručnog skupa u Puli. Skupština je izvještajna i na njoj će se pročitati zaključci o statusu ravnatelja koji su
pročitani na Skupštini UHSR-a prije dvije godine na skupu u Primoštenu. Vidljivo je iz zaključaka da do
nikakvih pomaka u statusu, kao i položaju ravnatelja nije došlo, nego naprotiv položaj je loš, kao i status, a
bit će i gori. Zaključci će biti proslijeđeni ravnateljima osnovnih škola. Članovi Predsjedništva smatraju da
se od 2003. godine poslovi ravnatelja dodatno kontinuirano povećavaju (uvođenje državne mature,
smanjenje Županijskih stručnih vijeća, smanjenje broja stručnih suradnika u školama i sl)., te da se rad
ravnatelja ne vrednuje adekvatno takvom rasponu novih poslova. Smatraju da bi trebalo povećati plaće
ravnatelja uslijed navedenog. Također ističu da bi sa našim statusom i položajem trebalo upoznati širu
javnost. Predsjednica je izvijestila nazočne da je zatražila prijam kod Predsjednika Republike. Isto tako
zatražit će, ako to bude potrebno i sa Premijerkom gospođom Kosor. Članovi Predsjedništva razmatreali
su i mogućnost suradnje Udruge sa sindikatima. Dogovoren je prijedlog Radnog predsjedništva koje će
voditi Skupštinu u sastavu: Mladen Kamenjarin, Đudita Franko i Šime Pavlović.
ZAKLJUČAK: Položaj i status ravnatelja srednjih škola u RH nije dobar, niti shodno poslovima
koji su uvećani, adekvatno vrednovan.
Svaki predsjednik ogranka će djelovati na lokalnoj razini, predstavljajući prosvjetnoj i široj
javnosti položaj i status ravnatelja srednjih škola u RH.
Na Skupštini UHSR-a predložit će se zaključci o statusu ravnatelja (u privitku).
Također će se na Skupštini predložiti davanje zatjeva za vrednovanje rada ravnatelja te će se
raspraviti mogućnost suradnje sa sindikatima.
Skupštini će biti predloženo Radno predsjedništvo u sastavu : Mladen Kamenjarin, Đudita
Franko i Šime Pavlović.
Ad-4. Sudjelovanje na ESHA konferenciji u Cipru
- kandidatura UHSR-a za domaćina ESHA konferencije 2012. godine
Predsjednica je upoznala i podsjetila članove Predsjedništva da se od 04. - 06.11.2010. u organizaciji
ESHA-e održava konferencija u Cipru, pa stoga je važno da se ravnatelji koji za to imaju mogućnosti
prijave za konferenciju. Također je izvijestila nazočne da smo kao Udruga dobili poziv za kandidaturu
organizacije sljedeće konferencije u 2012. godini i da predlaže da grad domaćin bude Rovinj. Razmatralo
se i o drugim destinacijama poput Dubrovnika i Zagreba, međutim zaključeno je da kao grad domaćin
kandidiramo Rovinj. Film za predstavljanje naše kandidature se izrađuje i bit će pripremljen do početka
konferencije ESHA na Cipru.
Z. Stić je izvijestio da je propagandni film za kandidaturu u izradi i bit će spreman prije početka
konferencije u Cipru.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen prijedlog grada Rovinja za domaćina konferencije ESHA
2012. ako Republika Hrvatska bude izabrana za domaćina konferencije.
Sastanak je završio u 20.00.
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