Zadar, 19. travnja 2016.

Z A P I S N I K

sa Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (u daljnjem tekstu
Udruge) održane 19. travnja 2016.g. u Hotelu „Donat“ u Zadru s početkom u 18.15 sati.

Skupštinu Udruge otvorila je i prisutne članove pozdravila predsjednica Suzana Hitrec,prof.
Predsjednica je izvijestila da je na sastanku Predsjedništva Udruge, koji je održan 1. travnja
2016.g. u Pločama, predloženo Radno predsjedništvo u sastavu: Zdravka Grđan, prof., Rade
Šimičević, prof. i Mladen Kamenjarin, prof.
Članovi Skupštine jednoglasno su podržali prijedlog.
Nakon što su članovi Radnog predsjedništva izabrali za predsjednika Radu Šimičevića,
pristupili su utvrđivanju broja članova Skupštine Udruge te utvrdili da je prisutno 179
članova, što znači da Skupština ima potreban kvorum.
Predsjednik Radno g predsjedništva Rade Šimičević predlaže da ovjerovitelji zapisnika sa
današnje Skupštine budu Lidija Padovan Đirlić, prof. i Drago Bagić,prof.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik Radnog predsjedništva Skupštine predložio je sljedeći dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine UHSR-a.
Izvješće o radu UHSR-a u 2015.g.
Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a u 2015.g.
Program rada UHSR-a za 2016.g.
Financijski plan UHSR-a za 2016.g.
Aktualnosti
Predstavljanje novih članova Udruge.

Nakon iznošenja prijedloga pristupilo se glasovanju i utvrdilo da se dnevni red prihvaća
jednoglasno.

Ad 1./
Predsjednik Radnog predsjedništva Rade Šimičević zatražio je članove Udruge da se očituju
na Zapisnik s prethodne Skupštine koja je održana 21.travnja 2015.g. u Puli. Zapisnik je
objavljen na mrežnoj stranici Udruge. Primjedbi nije bilo pa je Zapisnik usvojen.
ZAKLJUČAK:
Zapisnik sa Skupštine održane 21. travnja 2015. u Puli je jednoglasno usvojen.

Ad 2./
Predsjednica Suzana Hitrec podnijela je izvješće o radu Udruge za 2015. godinu.
ZAKLJUČAK:
Izvješće o radu UHSR-a za 2015. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 3./
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec podnijela je finacijsko izvješće Udruge za 2015. godinu
koje je Predsjedništvo Udruge usvojilo na sastanku šireg predsjedništva održanom
26.02.2015. u Dugom Selu.
ZAKLJUČAK:
Finacijsko izvješće o radu UHSR-a za 2015. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 4./
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec predložila je program rada UHSR-a za 2016. godinu.
Naglasak je na nastavku djelovanja prema rješavanju statusa ravnatelja, rješavanju rada na
određeno vrijeme bez mogućnosti povratka na posao za ravnatelje koji rade taj posao duže od
2 mandata, profesionalizacija rada ravnatelja; zapošljavanje pomoćnika ravnatelja;
nepredovanje ravnatelja u zvanje. Također su iznimno bitni uvjeti rada vezani uz dobivanje
suglasnosti za zapošljavanje te nagrađivanje nastavnika koji rade više na projektima i drugim
dodatnim poslovima.
Planiran je jesenaki stručni skup za koje se Predsjedništvo odlučila da će biti u Bolu na Braču
listopdau 2016., te da će kotizacija za skup biti 300,00 kuna (PDV uključen).
ZAKLJUČAK:
Program rada UHSR-a za 2016. godinu jednoglasno je usvojen.

Ad 5./
Suzana Hitrec iznijela je finacijski plan za 2016. godinu koji je prihvatilo Predsjedništvo
Udruge na sastanku 26.02. Predviđaju je prihodi od članarina i kotizacije za održavanje
jesenskog stručnog skupa.
Slavko Gudelj predlaže da se od viška sredstava iz 2015. God. dio uplati za obnovu
vodotornja u Vukovaru.
Nakon ovog prijedloga razvila se kratka rasprava o iznosu i zakonskim mogućnostima uplate
donacija.
ZAKLJUČAK:
Jednoglasno je usvojen finacijski plan UHSR-a za 2106. godinu.
Jednoglasno je donesen prijedlog Predsjedništvu UHSR-a, da se uz uvjet da je to u
skladu sa zakonskim propisima te Statutom, iznos od 30.000,00 kuna uplati iz računa
UHSR-a za obnovu Vodotornja u Vukovaru.

Ad 6./
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec iznijela je prisutnim članovima nekoliko aktualnosti:
-

-

-

-

Najvljeno je dnošenje novog Zakona o srednjoškoslkom obrazovanju te izmjene
Zakona o prosvjetnoj inspekciji.
U postupku su tužbe nastavnika prema školama vezane za dopunski rad u 2015.g.
Suzana Hitrec naglasila je važnost izdavanja točnih i pravovremenih tjednih
zaduženja nastavnika.
Predsjednica Suzana Hitrec je na temelju informacija dobivenih od pomoćnika
ministra na satanku Predsjedništva UHSR-a održanog 1.04. u Pločama, preporučila da
ponovo upute zahtjeve za odobravanjem radnih mjesta koja su u skladu s važećim
pravilnicima i pedagoškim standardima.
Pomoćnik ministra je također na sastanku Predsjedništva najvio promjene u pravilniku
o upisma u prvi razred.
Eksperntna radna skupina za izredu prijedloga standarda zanimanja i standarda
kvalifikacija te modela licenciranja ravnatelja koju je imenova predhodni ministar
podnijela je izvješće ministru o svom radu kojem je i priložila izrađenj prijedlog
standarda zanimanja i standarda kvalifikacija ravnatelja.
Preporučila je da se svi aktivno uključimo u javne rasprave u donošenje Zakona i
pravilnika.

ZAKLJUČAK:
Predsjednica UHSR-a izložila je niz aktualnih aktivnosti Udruge.

Ad 7./
Članovima Skupštine predstavili su se prisutni ravnatelji koji su ravnateljsku dužnost
preuzeli nakon Skupštine održane u Puli prošle godine.

Skupština je završila u 20.00 sati.

Zapisničar:
Mirjana Pušić,prof.

Ovjerovitelji Zapisnika:
Lidija Padovan Đirlić,prof.

Drago Bagić,prof.
Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine:
Rade Šimičević, prof.

Privitak:
1. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a u 2015.g.
2. Program rada UHSR-a za 2016.g.
3. Financijski plan UHSR-a za 2016.g.

