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Predsjedništvo UHSR-a 

Korenica,19.9.2014. 

 

ZAPISNIK 

7. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja 

održane 19. rujna 2014. godine u Srednjoj školi Plitvička jezera,  

Zagrebačka 2, Korenica u 10 sati. 

 

Sjednica je započela u 10 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: SuzanaHitrec(predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: 
UHSR , ile ulic , vanica elamaric ,Zoran Hajek,Tomislav Gregurek,Šimo Pavlović, 
Darinka Svetec,  arica  arinković, Vjekoslav Robotić, Zlatko Stić, Pavle  ucić, Dražen 
Sekso, Rade Šimičević,  laden Kamenjarin,ŽeljkoFiljak i  rankica Žugaj. 
 
Nenazočni:Pavica iondic - vankovic , Stipe Tomić, Ivica Rozijan, Dalibor Paus, Drago 
 agić, Asja Jelaković,  ranko Cvetković, Željko Vukelić,  na Žderić i Damir Šegota. 
 
Zapisničarka:  rankica Žugaj. 
 
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec. 
 
Predsjednica Udruge Suzana Hitrecpozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 15 članova, što je dovoljno za 
pravovaljano odlučivanje(kvorum) i predložila sljedeći 
 
 
DNEVNI RED 
 
1. Školstvo u Ličko-senjskoj  županiji (dožupanica gđa Ivana Tomaš) 
2. Usvajanje Zapisnika s6. sjednice užeg Predsjedništva UHSR-a održane 12. ožujka 2014. 
god. u Zagrebu (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge) 
3.Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnvnoj i srednjoj školi 
4. Organizacija ESHA konferencije u Dubrovniku (27.-29.10.2014.) 
5. Razno. 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 

UDRUGA HRVATSKIH 
SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA 
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Ad 1. 
 vana Tomaš, dožupanica u  ičko-senjskoj županiji, predstavila je uvjete u kojima djeluju 
škole na području Županije, napredak obrazovanja u  ičko-senjskoj županijite iznijela 
viziju razvoja školstva na području Županije. 
 
ZAKLJUČAK 
  vana Tomaš iznijela je viziju razvoja školstva sukladno Državnom pedagoškom 
standardu: predstavljeni su uvjeti škola, napredak obrazovanja na području  ičko-
senjske županije. 
 
Ad 2. 
Na mrežnoj stranici Udruge nalazio se zapisnik prethodnoga sastanka Predsjedništva te 
su ga svi članovi Predsjedništva imali prilike prethodno pročitati. Na upit 
predsjedavajuće nije bilo nikakvih primjedaba. 
 
ZAKLJUČAK 
S obzirom da nije bilo primjedaba, jednoglasno se usvaja Zapisnik 6. sjednice proširenog 
Predsjedništva UHSR-a. 
 
Ad 3. 
U radnoj skupini za izradu  Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sudjelovala je i predsjednica UHSR-a Suzana 
Hitrec te nas izvijestila o radu i prijedlozima radne skupine. S obzirom da su neki Školski 
odbori počeli a raspisivanjem natječaja za reizbor ravnatelja, predsjednica je 18. 9.2014. 
uputila dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: MZOS) kako 
bi sve škole jedinstveno postupale te je nakon toga MZOS poslao dopis svim školama. 
Članovi Predsjedništva raspravljali su i predložili primjedbe na Prijedlog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. O 
prijedlozima i primjedbama raspravljat će se i u ograncima te temeljem poslanih 
prijedloga ogranaka, kao i pojedinačnih prijedloga pojedinih ravnatelja sustava koji će se 
poslati predsjednici UHSR-a do 29.09. izradit će se zajednički prijedlog koji će biti upućen 
na javnu raspravu. Prijedlozi Udruge bit će bitii stavljeni na mrežne stranice Udruge. 
 
ZAKLJUČAK 
 Rasprava prijedloga i prijedlog primjedbi na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi bit će dostavljeni Ministarstvu 
u roku predvidenom za javnu raspravu i stavljeni na mrežne stranice Udruge. 
 
 
Ad 4. 
Predsjednica Udruge izvijestila je o pripremama za održavanje ESHA konferencije u 
Dubrovniku od 27. do 29.10.2014. Na ovoj je  eđunarodnoj konferenciji službeni jezik  
engleski, ali će na ključnim plenarnim predavanjima biti simultani prijevod.  Pokrovitelji 
međunarodne konferencije su Predsjednik Republike i Ministar znanosti, obrazovanja i 
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sporta. Predsjednica je u potpunosti upoznala članove s programom Konferencije. 
Članovi ogranaka  Dubrovačko-neretvanske županije  vrlo su se aktivno odazvali  za 
organizacijsku podršku i pripremu ESHA konferencije. 
 
ZAKLJUČAK 
 Članovi Udruge izviješteni su o pripremama za održavanje Konferencije u 
Dubrovniku, o službenom jeziku Konferencije i simultanom prijevodu plenarnih 
predavanja, o postupku prijave, o pokroviteljstvu i o programu. 
Ad 5. 
Nije bilo pitanja, primjedaba i pratećih rasprava. 
 
Sjednica je završila u 12.30. 
 
 
Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 
 rankica Žugaj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 
tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 

 

 
 

 


