Predsjedništvo UHSR-a
Karlovac, 06. prosinca 2016.
ZAPISNIK
16. sjednice proširenoga Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održane
u utorak, 06. prosinca 2016. s početkom u 10.00 sati u Aquatici – slatkovodnom akvariju
Karlovac, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, Karlovac

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, Pavica BiondićIvanković, Rade Šimičević, Šimo Pavlović, Vjekoslav Robotić, Zdravka Grđan, Branko
Cvetković, Luka Mladinović, Marica Marinković, Željko Filjak i Damir Šegota
Ostali nazočni: član Nadzornog odbora Drago Bagić, tajnica dr.sc. Brankica Žugaj. .
Izočni: Stipe Tomić, Ina Žderić, Mladen Kamenjarin, Darinka Svetec, Zlatko Stić, Tomislav
Gregur, Ivica Rozijan, Pavle Bucić, Debora Radolović.
Zapisničarka: dr.sc. Brankica Žugaj
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 12 članova, što je dovoljno za pravovaljano
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći
DNEVNI RED
1. Školstvo u Karlovačkoj županiji
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane
29. 08. 2016. god. u Splitu (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge)
3. Izmjene finacijskog plana za 2016. god.
4. Finacijski plan za 2017. god.
5. Izvješće sa sastanka s ministrom i suradnicima održanom 16.11.
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6. Aktivnosti vezane uz potrebu donošenja novog zakona
7. Aktivnosti županijskih ogranaka
8. Članstvo u Udruzi za 2016. godinu
9. Aktualn osti
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.
Željko Šančić, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i
informiranje u Karlovačkoj županiji, predstavio je uvjete u kojima djeluju škole na području
Županije, govorio je o napretku obrazovanja u Karlovačkoj županiji, te iznio viziju razvoja
školstva na području Županije.
ZAKLJUČAK
Željko Šančić, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku
kulturu, sport I informiranje u Karlovačkoj županiji, predstavio je uvjete u kojima djeluju škole
na području Županije, govorio je o napretku obrazovanja u Karlovačkoj županiji, te iznio viziju
razvoja školstva na području 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 15. sjednice proširenoga Predsjedništva UHSR-a.
Ad 3.
Predsjednica je izvijestila nazočne o izmjenama financijskoga plana za 2016. godinu, vezano
uz donaciju obnove vodotornja u Vukovaru 20.000 kuna iz prenešenog viška 31.12.2015.
godine. Prihodi od kotizacija, članarina, kamata i donacija iznosili su ukupno 172.234 kn.
Rashodi su bili za usluge interneta i održavanje web- stranice UHSR-a, troškove organizacije
stručnoga i materijale za sudinike stručnoga skupa, troškove predavača, poštarinu,
računovodstveno-knjigovodstveni servis, sastanke predsjedništva; u ukupnom iznosu od
169.853 kn. Ukupan planirani višak prihoda za 2016. godinu iznosi 2.381 kn.
ZAKLJUČAK
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Jednoglasno je prihvaćen rebalans financijskoga plana za 2016. godinu, od kojih je većina
vezana uz donaciju obnove vodotornja u Vukovaru.
Ad 4.
Predsjednica je iznijela prijedlog financijskog plana za 2017. godinu u kojem se planira
organizirati stručni skupovi, prihodi od članarina i donacija. Prihodi bi iznosili u ukupnom
iznosu od 164.100,00 kn, a rashodi oko 162.800,00 kn.
ZAKLJUČAK
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog financijskog plana za 2017. godinu.
Ad 5.
Predsjednica je izvjestila nazočne o sastanku Ministra i predstavnika Ministarstva znanosti i
obrazovanja s predstavnicima Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održanog 16.
studenoga 2016. godine u 14 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Na zahtjev Udruge
omogućen je prijem predstavnika UHSR-a kod novoizabranog ministra, na kojem su
temeljem zaključaka sa stručnog skupa u Bolu na Braču od 9.10.2016., izneseni osvrti i
komentari o statusu i položaju ravnatelja te o potrebi izmijenje zakona i donošenja novog
zakona i ostalim aktualnim problemima. Predsjednica i predstavnici UHSR-a su istaknuli
nepovoljan status ravnatelja u odnosu na sve ostale zaposlenike u sustavu odgoja i
obrazovanja, ne postojanje propisanih stručnih kriterija izbora i reizbora ravnatelja, radni
odnos ravnatelja na određeno vrijeme, nepostojanje sustava zbrinjavanja neizabranih
ravnatelja koji se ne mogu vratiti na prijašnje radno mjesto, neprimjerene kriterije za
koeficijent plaće ravnatelja, nemogućnost napredovanja ravnatelja u zvanje, svakodnevne
probleme u radu s nedorečenošću zakona, veliko kašnjenje izdavanja suglasnosti za radna
mjesta, potrebu za donošenje konačnog određenja je li ravnatelj funkcija ili profesija,
nagrađivanju nastavnika, potrebu kontinuirane suradnje s Udrugom hrvatskih srednjoškolskih
ravnatelja. Ministar i suradnici su istaknuli sljedeće aktivnosti Ministarstva vezane uz reformu
naobrazbe, izmjene zakona, potrebe za novim zakonom, ocjenjivanju na polugodištu,
državnu mature, sustavu vrednovanja praćenja i ocjenjivanja u školama. Tijekom sastanka
zajednički su donešeni slijedeći zaključci.
 Za pripremu svih važnih promjena u sustavu srednjoškolskog obrazovanja Ministarstvo će
uključivati u rad predstavnike UHSR-a.
 Status ravnatelja je sada nepovoljan za ravnatelje te se treba što prije kvalitetno riješiti i
definirati profesionalizaciju i licenciranje ravnatelja.
 U izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi bit će
predložena promjena roka za licenciranje. Nakon toga će se preispitati potreba za izradu i
donošenje novog zakona ili dva zakona s obzirom na potrebe kvalitetnijeg funkcioniranja
sustava i usklađivanja s drugim zakonima i zakonskim propisima. Udruga će poslati svoje
prijedloge za promjene.
 Potrebno je poboljšati procedure za dobivanje suglasnosti za radna mjesta kako one ne bi
kasnile i time onemogućavale zakonitost rada te otežavale rad školama i učeničkim
domovima.
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 Najavljen je nastavak rada na reformi, vrednovanju i praćenju učenika, te zaključivanju
ocjena u polugodištu.
 Dogovorena je kontinuirana intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika MZOS-a s
UHSR-om.
Udruga je predlažila da se uskoro organizira sastanak u Zagrebu u Graditeljskoj školi (koja
ima odgovarajuću dvoranu koja može primiti 500 ljudi) na kojem se mogu Ministar i suradnici
obratiti svim srednjoškolskim ravnateljima te predstaviti svoje planirane aktivnosti i očekivanja
od ravnatelja.
Sastanku su nazočili: Predstavnici MZO: Prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar
Momir Karin, prof. pomoćnik ministra, Monika Vričko, načelnica sektora za srednjoškolski
odgoj i obrazovanje, Ivan Milanović- Litre, savjetnik ministra znanosti i obrazovanja, Ivana
Bošnjak, savjetnica ministra znanosti i obrazovanja
Predstavnici UHSR: Suzana Hitrec, prof. predsjednica, dr.sc. Brankica Žugaj, tajnica, Ina
Žderić,prof., Drago Bagić, prof.
ZAKLJUČAK
Potrebna je kontinuirana i intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika MZOS-a s UHSRom.
Ad 6.
Predsjednica kao članica povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama
Zakona odgoju i obrazovanju izvijestila je nazočne o radu povjerenstva te o prijedlozima.
Vezano uz gotovo svaki članak Zakona povjerenstvo je predlagalo i raspravljalo.
Ministar je najavio promjene članka Zakona koji se odnose na licenciranje i pomoćnike u
nastavi za učenike s teškoćama. Na početku javnog savjetovanja zbog kratkog roka, svi
ravnatelji su dobili elektroničkom poštom poziv da pošalju svoje prijedloge vezane uz izmjene
i dopune zakona. Samo je jedna kolegica poslala na adresu udruge prijedlog koji je specifičan
(o profilu oosoba koji mogu biti kandidati za ravantelje) te nije poslan uime Udruge jer je
ocijenjeno da to nije prioritet. U javnom savjetovanju koje je provedeno predsjednica je uime
Udruge poslala prijedlog vezan uz rješavanje radnog statusa ravnatelja te komentar o potrebi
izrade prijedloga i donošenja novog zakona za srednjoškolsko obrazovanje.
ZAKLJUČAK
U javnoj raspravi o izmjenama idopunama Zakona Udruga hrvatskih srednjoškolskih
ravnatelja je poslala svoj prijedlog vezan uz rješavanje radnog statusa ravnatelja. Ravnatelji
trebaju aktivno sudjelovati u raspravama i javnim savjetovanjima, te iznositi svoje prijedloge.
Početkom 2017. Godine potrebno je organizirati sastanke županijskih ogranaka te pripremiti
prijedloge za novi zakon, odnosno stavove županijkih ogranaka po svakom pitanju koje nam
sada predstavlja poteškoće u svakodnevnom radu. Predsjednici županijskih ogranak trebaju
izvijestiti o rezultatima rasprave i prijedlozima svojeg ogranka predsjednicu I predsjedništvo
Udruge.
Ad 7.
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Svim Predsjednicima županijskih ogranaka poslana je tablica, gdje trebaju prikazati aktivnosti
koje su imali u protekle dvije godine. Preporuka je da bi barem tri puta godišnje trebali održati
sastanak s članovima svojih Ogranaka. S obzirom da se sastanci Predsjedništva UHSR-a
organiziraju 4 – 6 puta godišnje, potrebno je dvosmjerno prenositi informacije i prijedloge
izmežu županijskih ogranaka i predsjedništva. Također, s obzirom da se 3 puta godišnje
organiziraju skupovi županijskih stručnih vijeća, između ostalog te prilike se mogu koristiti za
dopunu dnevnog reda s vijestima i raspravama vezanim uz rad I djelovanje UHSR-a.
Predsjednica je također pozvala voditelje županijskih ogranaka koji imaju interes I potrebu da
organiziraju u prvom dijelu sljedeće godine sastanak (zajedno 2 ili 3 županijska ogranka) na
temu aktualnosti na kojem će doći predsjednica i tajnica Udruge.
ZAKLJUČAK
Potreban je kontinuirani rad županijskih ogranaka i transparentno prenošenje informacija.
Predsjednici ŽO trebaju poslati popunjenu tablicu s podacima o održanim sastancima.
Preporučuje se održati 3 sastanka županijskih ogranaka godišnje. Dva ili 3 županijska
ogranka mogu organizirati zajednički sastanak u prvom dijelu 2017. Te pozvati predsjednicu I
tajnicu Udruge.
Ad 8.
Na mrežnoj stranici UHSR-a objavljen je popis članova UHSR-a za 2016., svih koji su platili
članarinu do 1.12.2016. Početkom godine svi ravantelji će dobiti elektroničkom poštom
ponudu za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 250,00 kuna. Nakon plaćanja članarine
dobit će račun. Oni koji ne dobiju ponudu 8zbog problema s elektroničkom poštom), mole se
da sami zatraže ponudu. Svi nazočni su istaknuli važnost učlanjenja ravnatelja u Udrugu te
djelovanja Udruge, kao i međusobno pomaganje i osnaživanje članova Udruge.
ZAKLJUČAK
Na mrežnoj stranici UHSR-a objavljen je popis članova UHSR-a za 2016.
Ad 9.
Nazočni na sastanku istaknuli su aktualne problem s kojima se svakodnevno ravnatelji
susreću. Suglasnosti za radna mjesta su jedan od važnih čimbenika koji utječu na rad
ustanova. Veliki je broj ustanova koje još uvijek nisu dobile od MZO-a suglasnosti, te
zapošljavanje više pouta do 60 dana ravnatelji su prisiljeni kršiti Zakon o radu. Predsjednici
Ogranaka trebaju ispuniti tablice koje će im tajnica Udruge poslati u kojima će biti vidljivo koje
škole su još nisu dobile tražene suglasnosti te kada su prošle šk. godine dobili suglasnosti.
Nakon dobivanja podataka, predsjednica će se ponovo obratiti MZO-u i zatražiti poboljšanje
modela izdavanja suglasnoti, odnsono predložiti da se za nastavne sate ne izdaju suglasnoti
već daq ravntelji I školski odbori sami odlučuju, a MZO kontrolira. Potrebno je raspravljati sa
članovima o potrebi zaključivanja ocjena na polugodištu, provedbi dopunskog rada u srednjim
školama, Pravilniku o pedagoškim mjerama, o provedbi državne mature i ostalim aktualnim
problemima.
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ZAKLJUČAK
Predsjednici Ogranaka trebaju ispuniti tablice Udruge u kojima će biti vidljivo koje škole su
dobile tražene suglasnosti. Nakon dobivenih podataka predsjednica će se opet obratiti MZOu s potrebnom drugačijeg I efikasinijeg načina rješavanja suglasnosti. Potrebno je raspravljati
sa članovima o potrebi zaključivanja ocjena na polugodištu, provedbi dopunskog rada u
srednjim školama, Pravilniku o pedagoškim mjerama, te o provedbi državne mature.
Sjednica je završila u 12.00 sati.
Zapisničarka:
Brankica Žugaj, v. r.,
tajnica UHSR-a

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