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Predsjedništvo UHSR-a 
Rovinj, 27. 10. 2013. 

 

Z A P I S N I K 

4. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja 

održane 27. listopada 2013. godine u hotelu Park, Rovinj u 18 sati. 

 

Sjednica je započela u 18 sati. 

 

Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge 

hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Mladen Kamenjarin, Mile 

 uli , Željko  ukeli , Ivanica  elamari , Zoran Hajek, Ina Žderi , Dalibor Paus, Tea  ra i -

Runjak, Pavle  uci ,  ihomir  omiči , Zlatko Sti , Šimo Pavlovi  i Željko Filjak. 

 

Ostali nazočni: Asja  elakovi , Drago  a i  i  ražen Sekso (članovi Nadzornog odbora), 

 rankica Žu aj (tajnica UHSR-a). 

 

Izočni: Alan Labus, Marica  arinkovi , Branko  vetkovi , Pavica  iondi - vankovi , Stipe 

 omi ,  vica Rozijan,  jekoslav Roboti , Đudita Franko. 

 

Zapisničarka:  rankica Žu aj. 

 

Predsjedavaju a: Suzana Hitrec. 

 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 

sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 14 članova, što je dovoljno za pravovaljano 

odlučivanje (kvorum) i predložila sljede i 

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Predsjedništva UHSR-a održane u Zagrebu   

    1. 10. 2013.  

2. Izvješ e s 2. regionalne konferencije ravnatelja osnovnih i srednjih škola u Budvi i    

    sastanka  Predsjedništva ESHA-e u Lisabonu. 

3. Rezultati rasprave na županijskim o rancima o Strategiji razvoja obrazovanja u RH. 

4. Razno. 

 

Predloženi dnevni red jedno lasno je usvojen. 

 

 

UDRUGA HRVATSKIH 
SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA 
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Ad 1. 

Na mrežnoj stranici Udruge nalazio se zapisnik te su  a svi članovi Predsjedništva 

imali prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba. 

 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se usvaja zapisnik 3. sjednice prošireno  Predsjedništva UHSR-a. 

 

Ad 2. 

S. Hitrec izvijestila je nazočne o održanoj Regionalnoj konferenciji u Budvi  od 3. do 

5. listopada 2013. godine. Prisustvovala su  53 ravnatelja iz Hrvatske, od toga 40-ak 

srednjos  kolskih. Radionicu s temom S kolski kurikulum odrz  ali su Đudita Franko i Svetko 

Perkovi .  

Predsjednica S. Hitrec izvijestila je da  je održan sastanak Predsjedništva ESHA-e u 

Lisabonu od 24. do 26. listopada 2013. godine.  Raspravljalo se o stvaranju baze podataka svih 

članova škola EU unutar organizacijskog sustava ESHA-e.  Prihva eno je da  e hrvatski jezik 

biti jedan od jezika ESHA e-magazina.  

Predsjednica se referirala na Konferenciju ESHA-e i UHSR-a u Dubrovniku, kotizaciju 

jednaku, potencijalne projekte, sudionike, sesije i radionice o tome kako je uputno ubudu e 

raditi. 

Š. Pavlović je postavio pitanje o regionalnoj suradnji i poimanju regije. 

 

ZAKLJUČAK 

Nakon detaljne rasprave članova Predsjedništva, zaljučeno je da  e se o navedenoj 

temi raspravljati na županijskim ograncima te  e na sljede oj sjednici Predsjedništva 

predsjednici županijskih o ranaka izvjestiti o stavovima i mišljenju ravnatelja županijskih 

o ranaka o budu oj re ionalnoj suradnji UHSR-a. 

 

Ad 3. 

Predsjednica Udru e pozvala je sve članove Udru e da se uključe u javnu raspravu o 

Strategiji. Predsjednici županijskih ogranaka usustavit  e sve prijedlo e i proslijediti ih 

predsjednici Udru e kako bi bili uključeni u javnu raspravu. 

 

ZAKLJUČAK 

Članovi predsjedništva Udru e potaknut  e članove da se uključe u javnu raspravu o 

Strategiji razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH i da svoje primjedbe i prijedloge 

pošalju do 6. studenoga 2013. 

 

Ad 4. 

Pod ovom se točkom dnevno a reda raspravljalo se o stvaranju koordinacijskog tima 

između  ZOS-a i UHSR-a kako bi se dobili odgovori na aktualne teme i probleme u školstvu. 

Predloženi su članovi predsjedništva koji  e činiti koordinacijski tim: S. Hitrec (predsjednica), 

 .  omiči  i Ž. Filjak. 

Svi članovi Predsjedništva pozvani su da daju svoje primjedbe i prijedloge za e-upise 

do 15. studenoga 2013. godine. 

V. Prskalo – član Nacionalno  vije a za odgoj i obrazovanje, informirao je nazočne 
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članove Predsjednišva o radu tijela koje se treba očitovati o Strategiji razvoja obrazovanja RH 

do 15. studenoga 2013. godine  te pozvao na suradnju sa svim konkretnim prijedlozima i 

sugestijama. 

Kako više nije bilo prijedlo a ni upita pod ovom točkom dnevno  reda, S. Hitrec, 

predsjednica Udruge , zaključila je sjednicu u 20.30 sati 

 

ZAKLJUČAK 

Predložene članove Predsjedništva koji  e činiti koordinacijski tim između  ZOS-a i 

UHSR-a (S. Hitrec,  .  omiči  i Ž. Filjak) jedno lasno su prihvatili ostali nazočni članovi 

Predsjedništva koji su pozvani da daju primjedbe i prijedlo e za elektroničke upise. Iste je V. 

Prskalo informirao o očitovanju o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. 

 

 

Sjednica je završila u 20.30. 

 

 

Zapisničarka:   Predsjedavaju a: 

 rankica Žu aj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 

 

 
 

 


