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Predsjedništvo UHSR-a 

Zadar, 03.09.2015. 

 

ZAPISNIK 

11. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja 

održane 3. rujna 2015. godine u prostorijama Zadarske županije, 

 Božidara Petranovića 8, Zadar u 11.00 sati 

 

Sjednica je započela u 11.00 sati. 

 

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

hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Mile  uli , Željko 

 ukeli ,Ina Žderi , Šimo Pavlovi , Darinka Svetec, Vjekoslav Roboti , Marica Marinkovi , 

Zdravka Grđan, Branko Cvetkovi , Ivanica Belamari , Mladen Kamenjarin, Rade Šimičevi , 

Debora Radolovi ,  

 

Član nadzornog odbora: Dražen Sekso. 

 

 

Izočni:Stipe Tomi ,Zlatko Sti , Željko Filjak.Pavle Buci , Tomislav Gregur, Pavica Biondi -

Ivankovi , Damir Šegota, Ivica Rozijan. 

 

Zapisničarka: Brankica Žugaj. 

 

Predsjedavaju a: Suzana Hitrec. 

 

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

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

odlučivanje(kvorum) i predložila sljede i 

 

 

DNEVNI RED 

 
1. Školstvo u Zadarskoj županiji  

2. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane 20. 

travnja 2015. god. u Puli (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge) 

3. Iskustva provedbe dopunskog rada 

UDRUGA HRVATSKIH 
SREDNJOŠKOLSKIH RAVNATELJA 
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4. Izrada GPP-a za mrežnu stranicu ustanove 

5. Organizacija jesenskog stručnog skupa, 5. - 7.11.2015., Umag 

6. Aktivnosti cjelovite kurikularne reforme 

7. Aktualnosti 

 
 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

 

Ad 1. 

Ivan Šimuni , pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti u Zadarskoj županiji, 

predstavio je uvjete u kojima djeluju škole na području Županije; govorio je o napretku 

obrazovanja u Zadarskoj županiji, te iznio viziju razvoja školstva na području Županije.  

 

ZAKLJUČAK 

Ivan Šimuni  iznio je viziju razvoja školstva, sukladno Državnom pedagoškom standardu: 

predstavljeni su uvjeti škola, napredak obrazovanja na području Zadarske županije.  

 

 

Ad 2. 

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

imali prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba. 

 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno je usvojen  zapisnik 10. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 

 

 

Ad 3. 

Ravnatelji su iznijeli iskustva provedbe dopunskog rada, nove mjere koja je stavljena u Zakon. 

Iskustva u provedbi su različita. Pozitivne strane su: poboljšana prolaznost, smanjeni pritisci 

roditelja na školu, štednja novaca roditelja na instrukcijama. Negativne strane su te što nije 

prilagođen Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji, prvenstveno razredne knjige, nema 

operacionalizacije vremenskog održavanja dopunskog rada;svaka škola  je samostalno 

određivala broj sati pa su se škola znatno razlikovale, a paralelno su postojala optere enja 

nastavnika državnom maturom, obranom završnog rada i ostalim poslovima, nastavnici su 

različito metodički pristupili dopunskom radu, budu i da zaključivanje ocjene nakon 

dopunskog rada nije u skladu sa Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima 
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vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi  neophodno je uskladiti odredbe Zakona o 

odgoju i obrazovanju sa navedenim Pravilnikom. 
 

 

ZAKLJUČAK 

Dopunski rad je tijekom provedbe u prvoj školskoj godini pokazao dobre rezultate, ali pravno 

formalno je nepripremljen. UHSR  e uputiti MZOS-u prijedlog poboljšanja za sljede u 

školsku godinu. Potrebno je dati naputak međužupanijskim i županijskim stručnim vije ima da 

održe stručne skupove o provedbi dopunskog rada učenika, metodičkim pristupima, kriterijima 

ocjenjivanja i drugim elementima provedbe. Također, tražit  emo od MZOS-a  prijedlog 

dopune rješenja o tjednom zaduženju nastavnika, odnosno umetanje u postoje e rješenje 

jedinstvene tablice zaduženja u kojoj  e dopunski rad biti točno definiran, budu i da 

zaključivanje ocjene nakon dopunskog rada nije u skladu sa Pravilnikom o načinima, 

postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi  neophodno je 

uskladiti odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju sa navedenim Pravilnikom. 

 

 

Ad 4. 

 

Po novoj odredbi Zakona, na mrežnim stranicama škola potrebno je objaviti Godišnji plan i 

program rada. Kod objave je potrebno voditi računa o Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 

Staviti na web sažetak Godišnjeg plana i programa rada. 

 

ZAKLJUČAK 

Na mrežne stranice škola treba objaviti sažetak Godišnjeg plana i programa rada uvažavaju i 

zaštitu svih osobnih podatke o djelatnicima i učenicima. 

 

Ad 5. 

Predsjednica je izvijestila da  e se jesenski stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih 

domova održati u Umagu od5. do 7. studenog 2015. Tema stručnoga skupabit  eRavnatelji I 

promjene u sustavu - cjelovita kurikularna reforma i licenciranje ravnatelja.  

U sklopu programa bit  e organiziran i posjet školama u Trstu 6.11.2015.Predsjednica Udruge 

nazočne je podsjetila da se Udruga financira iz sredstava prikupljenih članarinama i 

kotizacijama. S obzirom na pove ane financijske potrebe (organizacija stručnih skupova, izlet 

u Trst dr. , predloženo je da kotizacija za sudjelovanje na stručnom skupu iznosi 250 kuna -

bez odlaska u Trst i 300 kn ako je uključen odlazak u posjet školama u Trstu.  
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Predsjednica je najavila sljede u Sjednicu predsjedništva 4.11.2015. u Umagu. 

 

ZAKLJUČAK 

U studenom  e se održati stručni skup ravnatelja u Umagu od 5. do 7. studenog 2015. 

Kotizacija za stručni skup iznosit  e 250 kuna bez odlaska u Trst i 300 kn suključenim 

odlaskom u posjet školama u Trstu. Članovi Predsjedništva organizirat  e sastanke u svojim 

ograncima te informirati ravnatelje o kotizaciji i organizaciji stručnoga skupa.  

 

Ad 6. 

 

Predsjednica je izvijestila članove predsjedništva o aktivnostima rada Ekspertne radne skupine 

za provođenje Cjelovite kurikularne reforme. Imenovani su članovi stručnih radnih skupina za 

izradu predmetnih kurikula. Tijekom 2016. godine planira se osposobljavanje i usavršavanje 

nastavnika. Na mrežnoj stranici kurikulum hr. nalaze se sve informacije o tijeku rada na 

cjelovitoj kurikularnoj reformi, a na stručnom skupu  e ravnatelji imati prilike biti detaljnije 

informirani o cjelokupnom procesu. 

 

ZAKLJUČAK 

Na mrežnoj stranici kurikulum hr. nalaze se sve informacije o aktivnostima rada Ekspertne 

radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme. 

 

Ad 7. 

Predsjednica je izvijestila članove predsjedništva da je na mrežnim stranicama MZOS-a 

objavljen  Pravilnik o pedagoškim mjerama. Osobito je zabrinjavaju e što se u suprostnosti sa 

zakonom pedagoški mjere definiraju samo kao mjere sprečavanja te su potpuno izuzete mjere 

poticanja. Nakon rasprave članova predsjedništva vidljivo je da ima dosta nejasno a u novom 

Pravilniku i da  e biti ogromnih problema oko provođenja Pravilnika o pedagoškim mjerama. 

 

ZAKLJUČAK 

Na mrežnim stranica MZOS-a objavljen je Pravilnik o pedagoškim mjerama, koji ima dosta 

nejasno a i stvarat  e probleme kod provođenja te  e UHSR nakon nekoliko mjeseci primjene 

uputiti prijedloge promjene. 

Sjednica je završila u 13.00 sati. 
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Zapisničarka:   Predsjedavaju a: 

Brankica Žugaj, v. r.,   Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a   predsjednica UHSR-a 

 

 

 

 


