Prilaz baruna Filipovića 30
10000 Zagreb

Pula, 21. travnja 2015.g.

Z A P I S N I K
sa Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, održane dana 21. 4. 2015. u
Puli, hotel Histria.
Nazočno: 168 ravnateljica/a
Predsjednica UHSR-a: Suzana Hitrec, prof.
Radno predsjedništvo: Ina Žderić, prof., Darinka Svetec, prof. i Rade Šimičević, prof.
Zapisničar: Jelena Bojčić, prof.
Ovjerovitelji zapisnika: Suzana Jambrešić, prof. i Drago Bagić, prof.
Skupština Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja započela je u 18.15 sati u prostorijama
hotela Histria u Puli. Predsjednica UHSR-a Suzana Hitrec, prof., pozdravila je nazočne i
izvijestila da je na sastanku Predsjedništva UHSR-a koji je održan 20.04.2015., predloženo je
Radno predsjedništvo u sastavu: Ina Žderić, prof., Darinka Svetec, prof. i Rade Šimičević, prof.
Članovi skupštine su jednoglasno podržali prijedlog Radnog predsjedništva.
Radno predsjedništvo je između sebe izabralo predsjednika: Radu Šimičevića.
Radno predsjedništvo je utvrdilo da je nazočno 168 ravnatelja te da sukladno Statutu postoji kvorum
za održavanje sjednice Skupštine.

Predsjednik Radnog predsjedništva otvorio je Skupštinu i predložilo slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 14. svibnja 2014. u
Zagrebu ( Zapisnik se nalazi na mrežnoj stranici Udruge)
2. Novi Statut UHSR-a (sukladno novom Zakonu o udrugama)
3. Izvješće predsjednice UHSR-a o financijskom poslovanju za 2014. godinu
4. Financijski plan UHSR-a za 2015.
5. Program rada UHSR-a za 2015.
6. Aktualnosti
7. Predstavljanje novih članova udruge
Zaključak: Predloženi Dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad 1/
Rade Šimićević je rekao da je zapisnik sa zadnje sjednice skupštine dostupan na mrežnim
stranicama Udruge te pozvao nazočne imaju li primjedbe ili dopune. Nije bilo primjedaba i
dopuna.
Zaključak: Zapisnik jednoglasno usvojen.
Ad 2/
Predsjednica UHSR-a pročitala prijedlog novog Statuta, odnosno promjjene koje su u odnosu
na postojeći Statut UHSR-a, a sukladno novom Zakonu o udrugama. Svi članovi su imali prije
sjednice Skupštine dostupan prijedlog Statuta na mrežnoj stranici Udruge
Dala je na raspravu.
Nakon kratke rasprave novi Statut UHSR-a jednoglasno je usvojen.
Prema Zakonu o udrugama treba donijeti odluku o likvidatoru.
Mladen Kamenjarin, prof. (Učenički dom Split) predložio je Suzanu Hitrec, prof. za
likvidatora.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Zaključak: Novi Statut UHSR-a jednoglasno je usvojen.
Predsjednica Suzana Hitrec, prof. dobila suglasnost da takav Statut može predati nadležnim
tijelima.
Za likvidatora Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja jednoglasno je izabrana Suzana
Hitrec.
Ad 3/
Predsjednica UHSR-a izložila izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2014. godinu.
Zaključak: Izvješće o financijskom poslovanju za 2014.g. jednoglasno usvojeno.
Ad 4/
Predsjednica UHSR-a obrazložila je sve stavke financijskog plana za 2015. godinu.
Zaključak: Financijski plan jednoglasno usvojen.
Ad 5/
Predsjednica UHSR-a je iznijela Program rada UHSR-a za 2015. godinu.
Zaključak: Program rada UHSR-a za 2015. godinu je jednoglasno usvojen.
Ad 6/
Predsjednica Suzana Hitrec, prof. upoznala je prisutne s aktualnostima, koje su vezane uz
izmjene i dopune Zakona od 17.12.2014., Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom
odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (5.3.2015.),
Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja
(3.3.2015.), Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece (5.3.2015.),

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i
mentore (2. 2015.), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, završetak javne
rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu praćenja i pokazateljima kvalitete
strukovnog obrazovanja te načinu korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova za
strukovno obrazovanje (5.1.2015., poslane primjedbe), Nacrt prijedloga Pravilnika o
elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (javna rasprava
završila 14.3.), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti
izvan škole (na zahtjev Udruge -pisano15.10.2014., te u 2 sastanka: 1.12.2014. i 14.1.2015.)
– prijedlog u javnoj raspravi bio do 19.04.2015.
U izradi su: Nacrt Pravilnika o programu, postupku i načinu stjecanja, izdavanja i obnavljanja
licencije za ravnatelje; Pravilnik o pedagoškim mjerama; Plan razvoja strukovnog
obrazovanja.
U tijeku je provedba kurikularne reforme. Imenovani su članovi Ekspertnog tima za provedbu
cjelovite kurikularne reforme i Jedinice za stručno – administrativnu podršku kurikularnoj
reformi koji rade u uredu Planinska 1, Zagreb, Tel: 01/2352 60, http://www.kurikulum.hr/,
ured@kurikulum.hr.
Javni pozivi za izradu nacionalnih kurikuluma su u tijeku (od 9.4. do 24.4.), a slijede javni
pozivi za izradu kurikuluma područja i predmeta (sredina svibnja 2015.). Pozvala je sve
zainetresirane da se jave na javne pozive osobno ili da potaknu nastavnike i stručne suradnike
škole da se jave.
Pitanja, odgovori i komentari:
P: Zlatko Stić, prof. (Prirodnoslovna škola Vladimir Prelog, Zagreb) osvrnuo se na to
kako su izmjene i dopune Zakona usred školske godine i komentirao kako je to
neprimjereno. Isto tako rekao da imamo probleme koje navode Sindikati kao i
profesori vezano uz dopunski rad (kako ga organizirati, kao platiti, itd.). Smatra da bi
trebalo odgoditi primjenu dopunskog rada.
O: Predsjednica UHSR-a odgovorila kako je iz Ministarstva odgoja i obrazovanja
dobila odgovor da nema odgode dopunskog rada. Pozvala je ravnatelje da nakon
provedbe dopunskog rada napišu svoj osvrt s mišljenjem i prijedlozima kako bi mogli
upititi MZOS-u prijedlog vezan uz tu novu mjeru za sljedeću školsku godinu.
P: Svetko Perković, prof. (Pomorska škola Zadar) kod promjena kurirkuluma navodi
problem suradnje Agencije i radnih tijela.
O: Predsjednica UHSR-a odgovara kako bi to pitanje trebalo postaviti dr. Jokiću koji
je tu prisutan i time se bavi, a i sama kaže da bi ravnatelji trebali davati suglasnost za
svoje djelatnike koji će biti u radnim tijelima.
Miroslav Hajek, prof. (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin) žali se
na rad Agencije za strukovno obrazovanje.
Milivoj Gospić, prof. (Gospodarska škola Buje) postavlja pitanje kako osigurati
sredstva za plaćanje stručnjaka zaštite na radu.
Ljubica Banović, prof. (UD M. Jambrišak, Zagreb) ističe kako bi trebalo pružiti
podršku svim medicinskim školama koje izvode program obrazovanja medicinskih
sestara.

Ad 7/
Predstavilo se 15 novih ravnatelja koji su stupili na funkciju ove školske godine (od njih 60).
Predsjednica Udruge za zaštitu životinja gđa. Petra Puvača predstavila svoj program i
ponudila suradnju ravnateljima.
Skupština završila u 19.45.

Zapisničar: Jelena Bojčić, prof.

Ovjerovitelji Zapisnika:
Suzana Jambrešić, prof.
Drago Bagić, prof.
Predsjednik Radnog predsjedništva
Skupštine:
Rade Šimičević, prof.

