Predsjedništvo UHSR-a
Ploče, 01. 04. 2016.
ZAPISNIK
13. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane
01. travnja 2016. godine u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Pločama
Sjednica je započela u 10.00 sati.
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Mile ulić, Ina derić, Šimo
Pavlović, Darinka Svetec, Vjekoslav Robotić, Ivanica elamarić, ranko Cvetković, eljko
Filjak, Mladen Kamenjarin, Rade Šimičević, Ivica Rozijan, Zdravka Grđan i član Nadzornog
odbora: Dražen Sekso.
Ostali nazočni: Pomoćnik ministra gosp. Momir Karin, Marin Tvrdić.
Izočni: Stipe Tomić, eljko ukelić, Pavica iondić-Ivanković, Zlatko Stić, Debora
Radolović, Marica Marinković, Tomislav Gregur, Pavle ucić, Asja Jelaković, Damir Šegota.
Zapisničarka: rankica ugaj
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 13 članova, što je dovoljno za pravovaljano
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Školstvo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane 26. 02.
2016. god. u Dugom Selu (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge)
3. Aktualnosti iz MZOS-a (pomoćnik ministra gosp. Momir Karin)
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4. Izbor radnog predsjedništva za Skupštinu 19.04.2016. u Zadru
5. Kotizacija za jesenski stručni skup 5. – 7.10.2106. u Bolu na Braču
6. Aktualnosti

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.
Ina derić, ravnateljica u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Pločama,
predsjednica ogranka UHSR-a iz Dubrovačko-neratvanske županije, predstavila je uvjete u
kojima djeluju škole na području Dubrovačko-neretvanske županije.
ZAK JUČAK
Ina derić, predsjednica ogranka UHSR-a za Dubrovačko-neretvansku županiju, predstavila je
uvjete u kojima djeluju škole na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Ad 2.
Na mrežnoj stranici Udruge nalazi se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali
prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba.
ZAK JUČAK
Jednoglasno je usvojen zapisnik 12. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a.
Ad 3.
Predsjednica je pozdravila pomoćnika ministra, gosp. Momira Karina, čestitala mu u ime
Udruge na obnašanju funkcije i zahvalila na nazočnosti sjednici Predsjedništva UHSR-a, te ga
pozvala na obostranu suradnju.
Pomoćnik ministra izvijestio je nazočne o aktualnostima u MZOS-u, govorio je o interesu
učenika koji treba biti na prvom mjestu i o tome kako od sljedeće šk.god. više neće biti
neupisanih učenika zbog propusta MZOS-a. Spomenuo je zakone koji nisu sređeni. Radi se na
promjeni Zakona o inspekcijama, o izradi novog Zakona o srednjem školstvu; na poboljšanju
statusa ravnatelja kao i na izdavanju suglasnosti za radna mjesta. Istaknuo je da smatra da
operativnost treba biti na višoj razini.
Predsjednica je istaknula trenutne poteškoće kao što su: status ravnatelja, novi zakoni te
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usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata; potrebu učinkovitijeg izdavanja suglasnosti za
radna mjesta, potrebu naknade za profesore koji rade na projektima; nagrade za nastavnike
koji dodatno rade. Postoji potreba veće suradnje s ministarstvom, više obostranoga
razumijevanja, potreba rješavanja problema oko upisa učenika, kao i nužnost sastanka
predstavnika UHSR-a s Ministrom, zamjenikom i pomoćnikom.
Ravnatelji su istaknuli poteškoće u dobivanju suglasnosti za administrativno-tehničko osoblje i
stručne suradnike za koje postoje velike potrebe.
Pojedine škole zaprimile su e-mailom zahtjev za dostavom ažuriranih tablica tjednih
zaduženja nastavnika, a nije jasna svrha slanja tablica. Pomoćnik Momir Karin ispitati će
svrhu slanja tablica i informirati ravnatelje.
jekoslav Robotić istaknuo je problem polivalentnih škola kod plaćanja dnevnica profesorima
koji idu u pratnji učenika na državna natjecanja. ASOO isplaćuje 100 % kao što nalaže
kolektivni ugovor, a AZOO 30%. To nije u skladu s Kolektivnim ugovorom.
Ukazuje i na pitanje Licenciranja.
Pomoćnik ministra smatra da se ta pitanja dugoročno trebaju riješiti pa je i osnovana skupina
za reviziju strategije. M. Karin postavlja pitanja treba li uopće licenciranje ravnatelja i što time
dobivamo.
Predsjednica je govorila o tome da je potrebna strateško određenje kakve ravnatelje treba
država; traži li ona poslušne, prestrašene, omiljene osobe koje imaju podršku lokalne
zajednice, pa u tom slučaju ostajemo na modelu koji je prisutan ili se teži profesionalizaciji
ravnatelja. Nema smisla licenciranje bez profesionalizacije. Dosadašnji stav članova Udruge je
da se ne podržava uvođenje novih obveza vezanih uz licenciranje, ako ostaje potpuno isti
model izbora i reizbora ravnatelja koji ne uzima u obzir stručnost i kvalitetu rada ravantelja te
ne rješava profesionalni status ravnatelja. U srednjoškolskom sustavu je oko 100-njak
ravnatelja koji ako neće biti izabrani na reizboru nemaju mogućnost povratka na staro mjesto
niti mogu biti iskazani kao tehnološki višak već idu na Zavod za zapošljavanje. Ekspertna
radna skupina za provedbu 5. Cilja Strategije obrazovanja izrađuje prijedlog standarda
zanimanja i kvalifikacija za ravnatelje, što je uvjet za profesionalizaciju.
eljko Filjak govorio je o napredovanju ravnatelja koje je sada onemogućeno te o njihovom
nepriznavanju statusa kao odgojno-obrazovnih radnika koji ma posljedice u smanjenoj plaći.
ranko Cvetković istaknuo je problem strukovnih škola koji se odnosi na učenike koji ne
mogu na praksu zbog nedovoljno licenciranih radnji te je spomenuo koeficijent plaće
ravnatelja koji je sada vezan uz broj učenika.
Predsjednica je istaknula velike oscilacije prema broju učenika, financiranje uz broj učenika
ne određuje radno vrijeme kao i kvalitetu posla i rezultate, te je odeđivanje koeficijenta na taj
način vrlo upitan.
Darinka Svetec iznijela je problem JMO programa koji je vezan uz Ugovor o naukovanju za
upis, a vrlo ga je teško dobiti do tog roka.
Pomoćnik ministra spomenuo je da su započeli propisi upisa za sljedeću šk.godinu, tako da
promjene nisu moguće, ali će biti moguće naredne školske godine.
ZAK JUČAK
Članovi Predsjedništva Udruge iznijeli su aktualne probleme koji bitno otežavaju rad u
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srednjoškolskim ustanovama te problem statusa i položaja ravnatelja. Pomoćnik ministra
Momir Karin izložio je neke od planova MZOS-a kojim se namjeravaju riještiti postojeći
problemi.
Ad 4.
Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupštine UHSR-a koja će se održati
tijekom stručnoga skupa u Zadru. Skupština je izvještajna i na njoj će se predstaviti program
rada za 2016. godinu, financijsko izvješće za 2015. godinu, financijski plan za 2016. godinu i
sl. Dogovoren je i prijedlog radnog predsjedništva koje bi vodilo Skupštinu u sastavu: Rade
Šimičević- predsjednik, Zdravka Grđan i Mladen Kamenjarin.
ZAK JUČAK
Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predloženi dnevni red za izvještajnu Skupštinu
UHSR-a. Na skupštini će se iznijeti prijedlog Predsjedništva UHSR-a za Radno predsjedništvo
skupštine u sastavu: Rade Šimičević- predsjednik, Zdravka Grđan i Mladen Kamenjarin.
Ad 5.
Predsjednica je izvijestila da će se jesenski stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih
domova održati u olu na raču od 5. do 7. listopada 2016. god. Predsjednica Udruge
nazočne je podsjetila da se Udruga financira iz sredstava prikupljenih članarinama i
kotizacijama. S obzirom na planirane financijske potrebe predloženo je da kotizacija za
sudjelovanje na stručnom skupu iznosi 300 kuna (uključivši PD ).
.
ZAK JUČAK
Najesen će se održati stručni skup ravnatelja u olu na raču od 5. do 7. listopada 2016.
Kotizacija za stručni skup iznosit će 300 kuna (PD uključen). Članovi Predsjedništva
organizirat će sastanke u svojim ograncima te informirati ravnatelje o organizaciji stručnoga
skupa.
Ad 6.
Nije bilo pitanja, primjedaba i pratećih rasprava.

Sjednica je završila u 12.10 sati.
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Zapisničarka:
rankica ugaj, v. r.,
tajnica UHSR-a

Predsjedavajuća:
Suzana Hitrec, v. r.,
predsjednica UHSR-a
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