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Skupština UHSR-a
Predsjednica Udruge Hrvatskih Srednjoškolskih Ravnatelja, gđa. Suzana Hitrec pozdravila je
prisutne članove Udruge i predstavila članove radnog predstavništva:
Ivica Rozjan, Brankica Žugaj i Asja Jelaković.
Nakon prebrojavanja prisutnih članova ustanovljeno je kako su prisutna 133 člana i da
imamo potreban kvorum te je pročitan sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa Skupštine UHSR-a u Rovinju od 29.10.2013.
2. Financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
3. Predstavljanje monografije
4. ESHA KONFERENCIJA - 27. - 29. listopada 2014.
5. Predstavljanje novih članova Udruge Ravnatelja
6. Status ravnatelja
7. Razno

Ad. 1 Usvajanje zapisnika sa Skupštine UHSR-a u Rovinju od 29.10.2013.
Na zapisnik sa Skupštine UHSR-a u Rovinju od 29.10.2013. nije bilo primjedbi te je
jednoglasno usvojen.

Ad. 2 Financijsko izvješće od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
Predsjednica Udruge, gđa. Suzana Hitrec napravila je analizu tablice (vidi prilog) prihoda i
rashoda za 2013. godinu uz usporedbu s 2012. godinom.
U 2012. godini imali smo dva skupa ravnatelja stoga je i prihod od kotizacija bio veći.

U 2013. godini ostvarili smo veći prihod od članarina i donacija u odnosu na prethodnu
godinu.
Ukupni prihodi u 2013. godini iznose 150.354 kuna.
Što se tiče rashoda, povećani troškovi bili su vezani uz troškove suradnje s ESHA-om i uz
pripremu konferencije UHSR-a u Dubrovniku.
Zaključak: Iako su rashodi u protekloj godini bili veći od prihoda ostvarili smo pozitivan
rezultat zahvaljujući činjenici da smo iz 2012. godine prenijeli 17.224 kuna.

Ad. 3 Predstavljanje monografije
Predsjednica Udruge gđa Suzana Hitrec predstavila je Monografiju UHSR-a izrazivši
zadovoljstvo što je završena do dana proslave 20. obljetnice Udruge. Napomenula je kako se
radilo u otežanim uvjetima, postojali su problemi s poštom koja nije uvijek stizala što je
rezultiralo nekim pogreškama i propustima te se predsjednica zbog toga ispričala.
Korice Monografije su ukrašene milenijskom fotografijom sa skupa u Dubrovniku. Uvodni dio
obuhvaća nastanak udruge, prvog predsjednika – Patera Galaunera i prve članove. Veći dio
posvećen je sadašnjosti i prikazuje više od 400 ustanova i 400 članova s potrebnim
podatcima o ustanovama i ravnateljima (stručna sprema, broj mandata).
Predsjednica se zahvalila svima koji su sudjelovali u realizaciji Monografije, a naročito
voditeljima županijskih ogranaka i Grafičkoj školi koja je zaslužna za tisak Monografije.
Ispričala se svim školama koje su poslale materijale, ali oni iz nekog razloga nisu objavljeni.
Na jesen će se objaviti jedna elektronska monografija sa svim ispravcima, jer ovo je 1.
izdavački rad, a sljedeća monografija bit će bolja i kvalitetnija.
Svi ravnatelji koji nisu bili prisutni na skupu mogu naknadno nabaviti Monografiju po cijeni
od 150,00 kn.
I na kraju, velika zahvala predsjednici Udruge gđi. Suzani Hitrec na uloženom trudu.

Ad. 4 ESHA KONFERENCIJA - 27. - 29. listopada 2014.

Predsjednica nas je izvijestila o tijeku priprema za organizaciju bijenalne konferencije na
kojoj će sudjelovati 22 predavača (iz Hrvatske, Slovenije, Engleske, Irske, Finske...). Službeni
jezik bit će engleski i neće biti prijevoda. Na stranicama Udruge ravnatelja objavljen je
dnevni red, kratko su predstavljeni predavači (nekadašnji ravnatelji) i opisane radionice.
Budući da se radi o konferenciji visokog standarda i kotizacije su velike.
Konferencija će biti pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske koji će se uz
Ministra Vedrana Mornara i Predsjednika Europske udruge ravnatelja (iz Irske) obratiti
skupu.
Predviđen je prijem u Starom gradu, coctail, posjet školama, razgovor s učenicima i
nastavnicima, predstavljanje hrvatskog školskog sustava.
Predsjednica je iskoristila priliku i zahvalila svim kolegama iz Dubrovnika koji su pomogli u
organizaciji.
Predviđen je i tzv. Speed dating session – kratki sastanci traženja partnera u profesionalnim
projektima.
Predsjednica je uputila poziv svim zainteresiranim kolegama koji žele dati svoju podršku u
organizaciji. Ključno je poznavanje engleskog jezika koji je službeni jezik konferencije.
Uslijedilo je nekoliko pitanja:
Pitanje 1: Koliko se očekuje sudionika?
Odgovor: Za sada je prijavljeno 200 članova, a očekuje se oko 350 – 400.
Pitanje 2: Hoće li biti organiziran prijevoz s kontinenta u Dubrovnik?
Odgovor: Zajednički prijevoz nije planiran pa je preporuka da se organiziramo po
županijama.
Pitanje 3: Koliki su troškovi smještaja?
Odgovor: Točnu cijenu smještaja možete pogledati na web stranici Udruge ravnatelja.

Ad. 5 Predstavljanje novih članova Udruge Ravnatelja

Predsjednica je pozvala nove članove udruge da se predstave skupu:
1.Gordana Juran, prof. Hrvatskog jezika ravnateljica je škole „Ivan Seljanac“ iz Križevaca
(naslijedila je kolegu Krunoslava Saboleka koji je otišao u mirovinu)
2. Latinka Križnik, prof. Matematike, od 1.4.2014. ravnateljica je Medicinske škole u Vrapču
(Zagreb)
3. Mladen Smodlaka, prof. Njemačkog i Talijanskog jezika, ravnatelj je Ugostiteljskoturističkog učilišta u Zagrebu
4. Lidija Kuzina, prof. ekonomskih predmeta, od 1.3. 2014. u Srednjoj školi Ivanec
5. Jasminka Mikin, dipl. oecc. , 17 godina radila kao profesor, ima ukupno 30 godina radnog
staža i ravnateljica je novoosnovane srednje škole u Novom Marofu
6. Renato Inko, prof. prometnih znanosti, ravnatelj Gospodarske škole u Čakovcu
Ad. 6 Status ravnatelja
Postoji trajna težnja za poboljšanjem statusa ravnatelja. Potrebno je jasno definirati
kompetencije za izbor ravnatelja – što radimo, kako radimo i kako treba vrednovati rad
ravnatelja.
Problem je što se prilikom reizbora ne vrednuje što smo do tada radili.
Plaće su smanjene jer nismo nastavno osoblje i treba utjecati na to da se to promijeni, jer mi
jesmo nastavno osoblje.
Potrebna je profesionalizacija radnog mjesta ravnatelja – to treba riješiti – jer nakon isteka
mandata ravnatelju treba biti osiguran ostanak u sustavu.
Ad. 7 Razno
Budući da nije bilo pitanja Predsjednica je zaključila sastanak Skupštine UHSR-a.
Zapisničar:
Nina Karković, prof. (XVI. gimnazija, Zagreb)

