Predsjedništvo UHSR-a
Split, 29. rujna 2016.
ZAPISNIK
15. sjednice proširenoga Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane
u ponedjeljak, 29. kolovoza 2016. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Učeničkoga doma
Split, Matice hrvatske 13, Split
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 Lulić, Ina Žderić, Mladen
Kamenjarin, Rade Šimičević, Šimo Pavlović, Darinka Svetec, Vjekoslav Robotić, Zdravka
Grđan, Branko Cvetković, Željko Vukelić , Marica Marinković, Tomislav Gregur,
Ostali nazočni: članovi Nadzornog odbora Dražen Sekso i Drago Bagić, tajnica Brankica
Žugaj. .
Izočni: Stipe Tomić, Ivanica Belamarić, Pavica Biondić-Ivanković, Zlatko Stić, Ivica Rozijan,
Pavle Bucić, Debora Radolović, Željko Filjak i Damir Šegota.
Zapisničarka: Brankica Žugaj
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 Splitsko-dalmatinskoj županiji
2. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane 17.
06. 2016. god. u Belom Manastiru (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici
Udruge)
3. Organizacija jesenskog stručnog skupa, 5.- 7.10.2016., Bol na Braču
4. Aktualnosti
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.
Mladen Kamenjarin, ravnatelj u Učeničkom domu Split u Splitu, predsjednik ogranka
UHSR-a iz Splitsko-dalmatinske županije, predstavio je uvjete u kojima djeluju škole i
Učenički domovi na području Splitsko-dalmatinske županije.
ZAKLJUČAK
Mladen Kamenjarin, ravnatelj u Učeničkom domu Split u Splitu, predsjednik ogranka
UHSR-a iz Splitsko-dalmatinske županije, predstavio je uvjete u kojima djeluju škole i
Učenički domovi na području Splitsko-dalmatinske županije.

Ad 2.
Na mrežnoj stranici Udruge nalazi se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali
prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba.
ZAKLJUČAK
Jednoglasno je usvojen zapisnik 14. sjednice proširenoga Predsjedništva UHSR-a.

Ad 3.
Predsjednica je izvijestila da će se jesenski stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih
domova održati u Bolu na Braču od 5. do 7. listopada 2016. Tema stručnoga skupa bit će
Ravnatelji i organizacija rada ustanove. U sadržaju rada stručnog skupa planirano je nekoliko
izlaganja zaposlenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, stručne teme te aktualno s
odvjetnicom. U organizaciju stručnog skupa bit će, kao i do sada uključeni ravnatelji škla I
njihovi učenici iz otoka Brača.
Za temu aktualno s odvjetnicom potrebno je da svaki predsjednik županijskog ogranka prikupi
pitanja svojih članova te da do 20.09. dostavi sistematizirana pitanja iz svog ogranka na mail
udruge.
Što se tiče potreba za organizacijom zajedničkog prijevoza do Bola, na posljednjoj sjednici
Skupštine Udruge održanoj u Zadru, zaključeno je da će svaki ogranak to rješavati sukladno
potrebama svojih članova.
Predsjednica je najavila sljedeću Sjednicu predsjedništva 4. listopada 2016. u 18 sati u Bolu
na Braču.
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Ukoliko će biti potrebno naknadno će se organizirati jednodnevni stručni skup u Graditeljskoj
školi u Zagrebu.
ZAKLJUČAK
U listopadu će se održati stručni skup ravnatelja u Bolu na Braču od 5. do 7. listopada
2016.Sjednica predsjedništva održat će se 4.listopada 2016. u 18 sati u Bolu na
Braču.Ukoliko će biti potrebno naknadno će se organizirati jednodnevni stručni skup u
Graditeljskoj školi u Zagrebu.
Ad 4.
Predsjednica je istaknula aktualne probleme postojećeg stanja. Predsjednici Ogranaka
trebaju podsjetiti svoje članove na Zakonsku odredbu 1.1.2017. Ukoliko ne dođe do promjene
Zakona svim ravnateljima prestaje mandat te od 1.1.2017. postaju v.d.
Nakon izbora, ponovo ćemo se obratiti ministru sa zamolbom za prijem te pojašnjenjem
nepovoljnog položaja i statusa ravnatelja.
Ekspertna radna skupina za provedbu 5. Cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije:
Unaprijediti kvalitetu rukovođenja u odgojno-obrazovnim ustanovama ima u svom sastavu
troje članova Udruge te će na stručnom skupu biti prezentiran dosadašnji rezultat rada
skupine.
Na web stranici MZOS-a nalazi se javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni
učinaka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi. Na tekst nacrta prijedloga nije bilo primjedbi jer se navode samo
razlozi zašto se mora mijenjati zakon.
Šimo Pavlović predlaže da UHSR predloži MZOS-u davanje privremene licencije do isteka
mandata.
Raspravljalo se o velikim poteškoćama oko izdavanja suglasnosti za potrebna radna mjesta.
Predsjednica je upozorila na vremenski rok izdavanje suglasnosti za zapošljavanje od strane
MZOS-a, koji traje i nekoliko mjeseci, što je potpuno neprimjereno.
Postoji potreba objašnjenja te situacije od strane MZOS-a, te će to biti uvršteno u jesenski
stručni skup ravnatelja.
Dražen Sekso ističe problem upisa učenika u trogodišnja zanimanja, gdje imamo sve manje
učenika, a nema bodovnoga praga. Rezultati upisa sa jesenskog roka su 2. rujna što otežava
formiranje razrednih odjeljenja.
Predsjednica je istaknula da rezultati upisa učenika na jesenskom roku ubuduće trebaju biti
ranije, kako ne bismo imali problema u organizaciji rada.
Rade Šimičević postavio je pitanje značenja eksperimentalnih programa strukovnih gimnazija
i njihove svrhe.
Predsjednica ističe kako je MZOS odobrio eksperimentalne programe te da NCVVO provodi
vrednovanje.
Raspravljalo se o potrebama bolje komunikacije i informiranosti između pravne i inspekcijske
službe i ravnatelja. Zbog tih izrazitih potreba ravnatelja bit će pozvani predstavnici MZOS-a
koji rade na poslovima u pravnoj službi i prosvjetnoj inspekciji da sudjeluju na stručnom
skupu i daju odgovore na pitanja ravnatelja.
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Željko Filjak i Branko Cvetković ističu problem nedostatka učenika u svojim županijama, zbog
velikog odljeva cijelih obitelji u inozemstvo.
Predsjednica je upozorila da se smanjio se broj članova Udruge (koji su platili članarinu za
2016. godinu) u nekim ograncima. Takva situacija je posljedica nedovoljne komunikacije
između članova, neredovitog sazivanja i održavanja sastanaka ogranaka. Također je veliki
problem ako predsjednici županijskih ogranaka neredovito ili vrlo rijetko dolaze na sjednice
Predsjedništva. Uslijed te situacije izostaje pravodobna komunikacija i povratna informacija
između ogranka i predsjedništva te predsjednice. Stoga je iznimno važno održati najmanje 3
sastanka godišnje sa svojim ogrankom, raspraviti postojeće situacije, probleme te o istima
izvijestiti predsjednicu i predsjedništvo kao i izmijeniti primjere dobre prakse. Također, ukoliko
ima potrebe, predsjednici žuapnijskih ogranaka mogu pozvati predsjednicu Udruge da izloži
što je sve od sada poduzeto od strane Udruge za unapređenje rada ravantelja i
srednjoškolskog sustava. Svi nazočni su istaknuli važnost djelovanja Udruge te međusobnog
pomaganja i osnaživanja kolega što se u velikoj mjeri može provesti kroz rad ogranaka.
Raspravljalo se također da bi pristup nečlanovima Udruge trebao bi biti različit, npr. kotizacija
za stručne skupove za članove i nečlanove trebala bi se razlikovati.
Predsjednica Udruge se zahvalila dugogodišnjem članu predsjedništva i dopredsjedniku
Udruge, Željku Vukeliću, predsjedniku ogranka Brodsko-posavske županije na izvrsnoj
suradnji i doprinosu radu Udruge. Također se zahvalila na doprinosu radu Udruge i
predsjednici ogranka Šibensko-kninske županije, Ivanici Belamarić koja nije mogla doći na
sastanak predsjedništva, a koja kao i kolega Vukelić odlazi 1.09. u mirovinu.
U oba ogranka treba što prije provesti izbore za novog predsjednika ogranka te dostaviti
podatke predsjednici i tajnici Udruge. Također u svim drugim ograncima u kojima postojećem
predsjedniku ističe mandat treba provesti izbore i izijestiti predsjednicu i tajnicu Udruge.
ZAKLJUČAK
Predsjednici Ogranaka trebaju svoje članove podsjetiti na Zakonsku odredbu 1.1.2017.
Ukoliko ne dođe do promjene Zakona svi ravnatelji postaju v.d.
UHSR će predložiti MZOS-u davanje privremenih licencija dok se ne uspostavi sustav
licenciranja.
Potrebno je namanje 3 puta godišnje održati sastanak županijskog ogranka, redovito
komunicirati s članovima, prenositi im sve zaključke i dogovore sa sastanaka Predsjedništva
te povratno izvijestiti predsjedništvo i predsjednicu o postojećoj situaciji i problemima u
svakom ogranku.
Za sljedeći stručni skup razmotrit će se prijedlog oko utvrđivanja različitog iznosa kotizacije za
članove Udruge i one koji nisu članovi.
U žuapnijskim ograncima u kojiam je istekao mandate predsjednnika ogranka treba provesti
izbore te o ishodu izvijestiti predsjednicu i tajnicu Udruge.
Sjednica je završila u 12.30 sati.
Zapisničarka:
Brankica Žugaj, v. r.,
tajnica UHSR-a

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