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Predsjedništvo UHSR-a 

Tučepi, 20. listopada 2019  . 
 

Z A P I S N I K 
 

s 10. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 20. listopada  2019. s početkom u 1830 sati uu  HHootteelluu  AAllggaa,,  TTuuččeeppii 

 

 

 

 
Sjednica je započela u 18.30 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec, predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, Branko 
Cvetković, Jasminka Štajcer, Zdravka Grđan, Ivan Bedeničić, Mladen Kamenjarin, Zlatko 
Stić, Tomislav Gregur, Željko Filjak, Ante Dževlan, Ivica Rozijan, Vjekoslav Robotić, Damir 
Šegota, Dražen Sekso, Ina Žderić, te članovi Nadzornog odbora: Marko Ilijašev i Drago 
Bagić. 
 
Ostali nazočni: tajnica UHSR-a Brankica Žugaj. 
 
Izočni: Josip Jovanovac, Ivan Vidmar, Debora Radolović, Pavica Biondić-Ivanković, Darinka 
Svetec, Rade Šimčević i Asja Jelaković.   
 
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 16 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

11..  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  99..  ssjjeeddnniiccee  ššiirreegg  PPrreeddssjjeeddnniiššttvvaa  UUHHSSRR--aa  ooddrržžaannee  33..  

rruujjnnaa  22001199..  ggoodd..  uu  VViinnkkoovvcciimmaa    ((zzaappiissnniikk  ddoossttuuppaann  nnaa  wweebbuu))  

22..  OOrrggaanniizzaacciijjaa  jjeesseennsskkoogg  ssttrruuččnnoogg  sskkuuppaa  ((2211..  --  2233..1100..22001199..,,  TTuuččeeppii))  

33..  AAkkttuuaallnnoossttii  uu  ssrreeddnnjjoošškkoollsskkoomm  ssuussttaavvuu  

44..  PPrriijjeeddlloozzii  zzaa  ddaalljjnnjjii  rraadd  UUddrruuggee  
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 
Ad 1. 

 
 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 9. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 
Ad 2. 
 
Predsjednica je  nazočne detaljno upoznala s hodogramom stručnog skupa koji će se održati 
u Tučepima od 21. do 23. listopada 2019. koji je objavljen prije 2 tjedna na mrežnim 
stranicama Udruge.Tema stručnoga skupa je: “Upravljanje promjenama u srednjoškolskoj 
ustanovi”. U organizaciju stručnog skupa uključeni su, kao i dosad, ravnatelji škola i njihovi 
učenici iz Splitsko-dalmatinske županije. Na stručnom skupu biti će nazočana ministrica 
Ministarstva znanosti i obrazovanja  i predstavnici županije,načelnik općine Tučepi, pročelnici 
iz brojnih županija te predstavnici medija. Ravnatelji su bili pozvani da prijave izlaganje 
primjera dobre prakse što će biti i nadalje praksa u organiziranju skupova. Nisu pristigla 
pitanja za Ministricu, ali svi sudionici skupa će imati priliku postaviti pitanja. 
 
ZAKLJUČAK 
 
     Jednoglasno je usvojen hodogram stručnog skupa u Tučepima. 
 
 
 
Ad 3. 
 
    
S obzirom na borbu sindikata za koeficijent Predsjednica je istaknula da je ispred UHSR-a 
30.11.2018. upućen dopis u kojem se ponovo upućuje na neprimjerenost kriterija za 
određivanje koeficijenta plaće ravnatelja, odnosno financiranje uz broj učenika, a ne uz 
uvjete, složenost posla i rezultate. Ponovo se događa da ima ravnatelja koji imaju istu ili nižu 
plaću od svojih nastavnika. Konačno su ravnatelji dobili mogućnost napredovanje u zvanje, 
ali ta mogućnost postoji samo u Pravilniku, a ne provodi se jer nije donesena nova udredba o 
koeficijentima.  
Aktualni su savjetnički posjeti Škole za život u školama. U većini škola veliki je problem 
organizacija istog s obzirom na dvosmjenski rad u školama.  
Prisutni smatraju da to nisu savjetnički posjeti, već unificirane radionice na temu aktivno 
učenje i vrednovanje. Problem je što su radionice iste za sve škole (i osnovne i srednje) te 
nisu primjerene stvarnim potrebama nastavnika i škola. Svi primjerni su bili iz nižih razreda 
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osnovne škole, a voditelji radionica nisu znali odgovoriti na većinu pitanja, a kamoli dati 
savjet. za provedbu Škole za život. Naveden je problem da su u savjetničkim posjetama 
rijetko uključeni iskusni i najbolji ravnatelji u sustavu, a kao razlog se prepoznaje da nije 
proveden javni poziv za moderator tih savjetničkih posjeta.  Istaknut je problem provođenja 
novih oblika vredovanja kao i samo vrednovanja Škole za život jer nije provedeno vanjsko 
vrednovanje potignutih ishoda učenja. 
Predsjednica je istaknula problem edukacija strukovnih nastavnika, jer za njih još uvijek nisu 
otvorene virtualne učionice, a obvezni su provoditi sve međupredmetne teme i nove oblike I 
načine vrednovanja u svim razredima u kojima rade. 
 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
Članovi Predsjedništva Udruge iznijeli su potrebu primjene novih kriterija za koeficijent 
za plaću ravnatelja koji je usklađen s koeficijentima ravnatelja drugih javnih službi te 
ima za kriterije uvjete i složenost posla, kao što je UHSR već i 30.11.2018. poslao 
prijedlog MZO- u i Vladi RH.  Kontinuirano  tražimo promjenu uredbe vezano uz 
koeficijent ravnatelja kao i mogućnost korištenja napredovanja ravnatelja u zvanje. 
Potrebno je za ravnatelje organizirati ciljano educiranje u području vođenja i 
rukovođenja te u vođenje edukacije uključiti putem javnih poziva najuspješnije 
ravnatelje. 
Također je hitno potrebna edukacija strukovnih nastavnika za provođenje 
međupredmetnih tema i vrednovanje. 
 
Ad 4. 
 
Predsjednica je obavijestila nazočne članove da će Udruga obajviti javni poziv za 
sudjelovanje u Ersmus+ timu koji će pisati novi prijedlog projekta koji se predaje u veljači 
2020. godine.  Ravnatelji pitaju hoće li Udruga organizirati proljetni stručni skup za ravnatelje. 
Ukoliko Agencija za odgoj i obrazovanje neće organizorati proljetni stručni skup, u tom 
slučaju će organizirati Udruga jer se u proljeće treba održati I redovna Skupština UHSR-a.  
 
ZAKLJUČAK 
 
Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja će objaviti poziv za sudjelovanje u pisanju 
prijedloga Ersmus+ projekta te su pozvani svi ravnatelji. Ukoliko AZOO ne bude 
organizirala proljetni stručni skup, onda će Udruga organizirati. 
 

 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 

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

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 


