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BILJEŠKA 
 
sa sastanka Ministra i predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 
Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održanog 24. lipnja 2014. godine u 11 
sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 
 
 
Sastanku su nazočili: 
 
Predstavnici MZOS: Prof. dr. sc. VedranMornar, ministar 
Sabina Glasovac, prof. pomoćnica ministra 
Monika Vričko, načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 
 
Predstavnici UHSR: Suzana Hitrec, prof. predsjednica,  
mr.sc. Brankica Žugaj, tajnica 
 
Predstavnicima Udruge omogućen prijem kod novoizabranog ministra kojiim je 
svojom kooperativnošću nakon svega dva dana mandata omogućio da iznesu osvrte i 
komentare o statusu i položaju ravnatelja te ga upoznaju s ostalim aktualnim 
problemima. Raspravljalo se o nepovoljnom statusu ravnatelja, kriterijima izbora, 
reizbora i smjena kao i o uredbi o plaći, problemima s nedorečenošću zakona, 
kašnjenju suglasnosti za radna mjesta, upisima u prvi razred, mreži programa, 
sustavu napredovanja u zvanje, licenciranju, građanskom odgoju, promjenama 
kurikuluma,podršci međunarodnom djelovanju Udruge hrvatskih srednjoškolskih 
ravnatelja. 
 
Tijekom rasprave  zajednički su donešeni slijedeći zaključci. 
 
 

 Za pripremu svih važnih promjena u sustavu srednjoškolskog obrazovanja 
Ministarstvo će uključivati  u rad predstavnike UHSR-a. 

 Najavljene su kurikularne reforme u koje će se uključiti i članovi UHSR-a 
intenzivno međusobno komuniciranje MZOS i UHSR-a. 

 Status ravnatelja je sada nepovoljan za ravnatelje te se treba što prije 
kvalitetno riješiti i definirati. 

 Zakon o odgoju i obrazovanju također treba mijenjati ili donijeti novi te osim  
dijela koji se odnosi na kvalitetnije funkcioniranje sustava treba ga i uskladiti s 
drugim zakonima i zakonskim propisima. Udruga će poslati dosadašnje 
prijedloge za promjene Zakona o odgoja i obrazovanja. 
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 Potrebno je poboljšati procedure za dobivanje suglasnosti za radna mjesta 
kako one ne bi kasnile i time otežavale rad školama i učeničkim domovima. 

 S obzirom na smanjenje broja učenika po razrednim odjelima u prvom razredu 
očekuje se da neće biti problema s nedostakom učenika u trogodišnjim 
programima. 

 Ministar je podržao aktivnosti Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja u 
okviru ESHA-e, osobito organizaciju međunarodne konferencije u Dubrovniku 
od 27. – 29.10.2014. te najavio dolazak sa svojim suradnicama na otvorenje 
konferencije. 

 Dogovorena je kontinuirana intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika 
MZOS-a s UHSR-om. 

 
Sastanak je završio u 12.05 sati 
 
 

Bilješku sastavila:   

Brankica Žugaj, v. r.,   

tajnica UHSR-a   

 
 
 

 


