Predsjedništvo UHSR-a
Sisak, 30. 03. 2017.
ZAPISNIK
18. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja
održane 30. ožujka 2017. godine u zgradi Sisačko-moslavačke županije, S. i A. Radića
36, Sisak.
Sjednica je započela u 10.00 sati.
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec (predsjednica Udruge
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Zlatko Stić,
Darinka Svetec, Debora Radolović, Šimo Pavlović, Rade Šimičević, Zdravka Grđan, Željko
Filjak, Marica Marinković, Pavle Bucić, Damir Šegota.
Ostali nazočni: član Nadzornog odbora Drago Bagić i tajnica UHSR-a Brankica Žugaj.
Izočni: Stipe Tomić, Mile Lulić, Ina Žderić, Dražen Sekso, Mladen Kamenjarin, Branko
Cvetković, Tomislav Gregur, Ivica Rozijan, Pavica Biondić-Ivanković, Vjekoslav Robotić.
Zapisničarka: 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 Sisačko-moslavačkoj županiji
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice šireg Predsjedništva UHSR-a održane
21. 02. 2017. god. u Opatiji (zapisnik dostupan na mrežnoj stranici Udruge)
3. Izvješće sa sastanka predstavnika Udruge s Ministrom i suradnicima
4. Izbor članova Časnog vijeća
5. Organizacija jesenskog stručnog skupa
6. Organizacija sjednice skupštine 4. 04. 2017. u Osijeku
7. Aktualnosti
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
.

Ad 1.
Ivan Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije i Darijan Vlahov, pročelnik upravnog
odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo u gradu Sisku, pozdravili su
nazočne te predstavili uvjete u kojima djeluju škole na području Sisačko-moslavačke županije
i grada, govorili o napretku obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, te iznijeli viziju
razvoja školstva na području Županije.
ZAKLJUČAK
Ivan Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije i Darijan Vlahov, pročelnik
upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo u gradu Sisku,
predstavili su uvjete u kojima djeluju škole na području Županije i grada, govorili su o
napretku obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, te iznijeli 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 17. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a.
Ad 3.
Predsjednica je izvijestila nazočne o temama sa sastanka ministra Pave Barišića i
predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih
ravnatelja te Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola održanog 17. ožujka 2017. g. u 10
sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
Ministar znanosti i obrazovanja dr. sc. Pavo Barišić, prof., s nadležnim pomoćnicima i
suradnicima, pozvao je na sastanak predstavnike Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja
i Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.
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Svrha sastanka bila je razmjena informacija o tijeku pregovora Granskog kolektivnog ugovora
u odgoju i obrazovanju; trenutnim i budućim prioritetima rada; kao i pitanja vezana uz ulogu,
položaj i status ravnatelja. Raspravljalo se o nepovoljnom statusu ravnatelja; kriterijima
izbora, reizbora i o uredbi o plaći; problemima s nedorečenošću zakona, sustavu
napredovanja u zvanje; licenciranju, radu inspekcije te o suradnji Ministarstva i udruga
ravnatelja.
Tijekom rasprave zajednički su doneseni sljedeći zaključci:
 Za pripremu svih važnih promjena u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog
obrazovanja Ministarstvo će uključivati u rad predstavnike UHSR-a i HUROŠ-a.
 Ministar se zahvalio predsjedniku HUROŠ-a na priopćenju za javnost nakon stručnog
skupa AZOO-a održanog u Opatiji.
 Istup prema medijima treba biti uvijek u skladu s činjenicama te stvarnim i istinitim
činjenicama.
 Započeli su pregovori za Granski kolektivni ugovor u odgoju i obrazovanju te se isti
produljuje do 1. 09. 2017. s rokom pravovaljanosti do 1. 12. 2017.;
rečeno je da nema bitnih promjena u odnosu na trenutni ugovor i sve je usklađeno sa
Zakonom o radu.
 Trebalo bi detaljnije definirati normu nastavnika i dopunski rad; predlaže se da se
nakon kraja nastavne godine izdaju nova tjedna i godišnja zaduženja nastavnika u
okviru 40-satnog radnog vremena na unificiranom obrascu kojeg će školama dostaviti
Ministarstvo.
 Za rad s učenicima s teškoćama potrebno je osigurati podršku školama. Za
zapošljavanje pomoćnika u nastavi potrebno je detaljnije razraditi kriterije te
edukacije pomoćnika.
 Stav je udruga da Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi treba
mijenjati ili donijeti nove odvojene zakone. Ministar je rekao da će se ići na Izmjene i
dopune Zakona te da će uskoro biti formirana radna skupina u kojoj će biti
predstavnici udruga.
 Potrebno je kvalitetno riješiti i definirati profesionalizaciju i licenciranje ravnatelja.
Uskoro će Ministarstvo formirati povjerenstvo vezano uz ta pitanja.
 Sadašnju situaciju, u koji ravnatelji prelaze iz neodređenoga na određeno vrijeme,
potrebno je promijeniti, odnosno, stvoriti mogućnosti da se ravnatelji i nakon trećeg ili
više mandata mogu smjestiti na drugo radno mjesto u svojoj školi. Kao jedan od
prijedloga modela rješenja je uvođenje radnoga mjesta pomoćnika ravnatelja; (tražimo
status neodređenog vremena i mogućnosti daljnjeg ostanka u školi i nakon 3.
mandata).
 Traži se promjena kriterija za složenost poslova kojim se određuje koeficijent za plaću
ravnatelja, (promjena Uredbe na način da se smanji broj učenika od postojećeg
prijedloga te dodaju druge kategorije koje utječu na složenost poslova kao što su
smjenski rad, učenici s posebnim potrebama, programi i sl.).
 Uredba o koeficijentima je u nadležnosti Ministarstva uprave ali i Ministarstvo znanosti
i obrazovanja može uputiti prijedlog izmjene.
 U pravilniku o napredovanju zvanja, potrebne su izmjene ili donošenjem novog, treba
obvezno uključiti i napredovanje u zvanje ravnatelja.
 U kolektivnom ugovoru potrebno je vratiti ravnatelje u grupaciju odgojno – obrazovnih
djelatnika, a ne kao sada u administrativno - tehničko osoblje. Ravnatelj je pedagoški
voditelj škole.
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MZO će poslati upute vezane uz tužbe djelatnika, a tražena je od strane MZO-a i
pravna pomoć od strane DORH-a.
 Rad prosvjetne inspekcije treba biti u funkciji kvalitete odgojno - obrazovnog procesa i
ponovne uspostave međusobnog povjerenja. Postupak vezan uz prijave, osobito
anonimne treba mijenjati. Prije daljnjeg postupanja potrebno je prvotno očitovanje
ravnatelja.
 Dogovorena je kontinuirana (svaki mjesec ili jednom u dva mjeseca) intenzivna
tematska komunikacija i suradnja predstavnika MZO-a s UHSR-om i HUROŠ-em.
Sastanku su nazočili: Predstavnici MZO - a: dr. sc. Pavo Barišić, prof., ministar;
Momir Karin, prof. pomoćnik ministra; Ivan Milanović- Litre, savjetnik ministra znanosti i
obrazovanja; Katarina Matasić, savjetnica za odnose s javnošću; Stipe Mamić, pomoćnik
ministra; Ivana Bulešić, samostalni sektor za pravne poslove.
Predstavnici UHSR-a: Suzana Hitrec, prof. predsjednica; dr.sc. Brankica Žugaj, tajnica;
Drago Bagić, prof.
Predstavnici HUROŠ-a: Nikica Mihaljević, prof. predsjednik; Biserka Matić Roško, prof.;
Jure Mišković, prof.
ZAKLJUČAK
Članovi Predsjedništva informirani su o raspravi i zaključcima sa sastanka s Ministrom I
suradnicima. Potrebna je kontinuirana i intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika
MZOS-a s UHSR-om te rješavanje aktualne problematike.
Ad 4.
Predsjednica je nazočne podsjetila na članak 30. Statuta udruge hrvatskih srednjoškolskih
ravnatelja koji se odnosi na izbor članova Časnog vijeća. Časno vijeće ima pet članova i to po
jednog člana iz sljedećih županija:
Darinka Svetec predložena je iz Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske,
Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije;
Vjekoslav Robotić je predložen iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarskobilogorske i Međimurske županije;
Šimo Pavlović je predložen iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije;
Rade Šimičević je predložen iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske,
Dubrovačko-neretvanske;
Luka Mladinović je predložen iz Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Virovitičkopodravske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske.
ZAKLJUČAK
Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predložene članove Darinku Svetec, Vjekoslava
Robotića, Šimu Pavlovića, Radu Šimičevića i Luku Mladinovića, te su isti jednoglasno
izabrani za članove Časnog vijeća.
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Ad 5.
Predsjednica je navela mogućnosti održavanja jesenskog stručnog skupa Udruge u Puli,
Poreču i Vodicama koji bi se održao od 6. do 8. studenoga 2017. godine. Članovi su odlučili
da se jesenski stručni skup Udruge održi u Vodicama u Hotelu Olympia Sky.
ZAKLJUČAK
Jednoglasno je odlučeno da će se jesenski stručni skup UHSR-a održati od 6. do 8.
Studenoga u Vodicama.

Ad 6.
Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupštine UHSR-a koja će se
održati tijekom stručnoga skupa u Osijeku 4. travnja 2017. Skupština je izvještajna i na njoj
će se predstaviti program rada za 2017. godinu, financijsko izvješće za 2016. godinu,
financijski plan za 2017. godinu i sl. Na skupštini će biti prijedlog Predsjedništva za radno
predsjedništvo Skupštine u sastavu: Zdravka Grđan, Željko Filjak i Rade Šimičević.
ZAKLJUČAK
Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predloženi dnevni red za izvještajnu Skupštinu
UHSR-a te potvrdilo prijedlog članova Radnog predsjedništva Skupštine (Zdravka Grđan,
Željko Filjak, Rade Šimičević).

Ad 7.
Predsjednica Udruge izvijestila je nazočne da je poslan zahtjev predsjedniku Saborskog
odbora za obrazovanje zajedno s Hrvatskom udrugom ravnatelja osnovnih škola za
održavanje tematske sjednice i upoznavanje s aktualnom problematikom.
Predsjednica je nazočne izvijestila da se priprema ESHA regionalna konferencija koja će se
održati 26.- 28. listopada u Sloveniji.
Školama je upućen dopis o jedinstvenom tumačenju iznosa dnevnica, koje iznose 170
kuna.
Predsjednica je nazočne upoznala s dopisom o provedbi poslijediplomskog i stručnog studija
na Zadarskom sveučilštu. Standard zanimanja za ravnatelje i standard kvalifikacije još nije
donesen, a Udruga po tom pitanju nije do sada imala raspravu te nije donijela ni zajedničke
zaključke.
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Predsjednica je upoznala nazočne da je dobila informaciju da je osnovana Hrvatska udruga
poslodavaca u odgoju obrazovanja i znanosti čiji je cilj objediniti cjelokupnu vertikalu u
odgojno-obrazovnom sustavu.

ZAKLJUČAK
Predsjednica UHSR-a je izvijestila članove Predsjedništva o aktualnim informacijama.
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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