Prilaz baruna Filipovića 30
10000 Zagreb

Osijek, 4. travnja 2017.

ZAPISNIK
sa sjednice Skupštine Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR-a)
održane 4. travnja 2017. godine u hotelu Osijek u Osijeku s početkom u 18.30 sati.
Sjednicu Skupštine Udruge otvorila je predsjednica Suzana Hitrec pozdravivši pomoćnika
ministra znanosti i obrazovanja Momira Karina i sve nazočne članove Udruge.
Predsjednica je izvijestila da je na sastanku Predsjedništva Udruge, koji je održan 30. ožujka
2017. u Sisku, predloženo Radno predsjedništvo u sastavu: Rade Šimičević (Zadar), Zdravka
Grđan (Varaždin) i Željko Filjak (Našice)
Članovi Skupštine jednoglasno su podržali prijedlog.
Nakon što su članovi Radnoga predsjedništva izabrali za predsjednika Radu Šimičevića,
pristupili su utvrđivanju broja članova Skupštine Udruge te utvrdili da je prisutno 107
članova, što znači da Skupština ima potreban kvorum.
Predsjednik Radnoga predsjedništva Rade Šimičević predlaže za zapisničarku Ivku Nevistić, a
za ovjerovitelje zapisnika Asju Jelaković i Dragu Bagića.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Nakon što je pomoćnik ministra gosp. Momir Karin pozdravio sve prisutne i obratio im se,
predsjednik Radnoga predsjedništva Skupštine Rade Šimičević predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine UHSR-a održane 19. travnja
2016. god. u Zadru.
2. Izvješće o radu UHSR-a u 2016. god.
3. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a za 2016. god.
4. Program rada UHSR-a za 2017.god.
5. Financijski plan UHSR-a za 2017.god.
6. Aktualnosti
7. Predstavljanje novih članova Udruge

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.)
Zapisnik je objavljen na mrežnoj stranici Udruge te su ga svi članovi mogli pročitati.
Predsjednik Radnoga predsjedništva Rade Šimičević zatražio je članove Udruge da se očituju
o Zapisniku. Primjedbi nije bilo.
ZAKLJUČAK:
Zapisnik sa Skupštine održane 19. travnja 2016. godine u Zadru jednoglasno je usvojen.
Ad 2.)
Predsjednica Udruge Suzana Hitrec podnijela je detaljno izvješće o radu Udruge za 2016.
godinu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sjednica Skupštine UHSR-a održana je 19. 4. 2016. u Zadru
Održano je 5 sjednica Predsjedništva UHSR-a (Dugo Selo, Ploče, Beli Manastir, Split,
Karlovac)
Uplaćena je donacija za Vodotoranj u Vukovaru
Održan je stručni skup Ravnatelj i organizacija rada ustanove od 5. do 7.10.2016. u
Bolu na Braču, zaključci su objavljeni na mrežnoj stranici i poslani MZO-u
Održana su 2 sastanka Predsjedništva ESHA
ESHA konferencija u Maastrichtu
Predstavnici UHSR-a sastali su se s ministrom i suradnicima 16.11.2016.
Sudjelovanje u povjerenstvima (odluci o kalendaru nastavne godine te za izmjenu i
dopunu Zakona)
Sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
-Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
-Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u javnim službama
Upućeni su dopisi ministru o problemu opravdavanja izostanaka učenika;
Demanti na izlaganje saborskoga zastupnika gosp. Ivana Lovrinovića
Zahtjev za sudjelovanje u postupku pregovaranja oko Kolektivnoga ugovora
Upućen je niz poziva i dopisa u studenome i prosincu vezano uz rješavanje zakonske
odredbe o licenciranju ravnatelja (1.1.2017.)

ZAKLJUČAK:
Izvješće o radu UHSR-a za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 3.)
Predsjednica Suzana Hitrec podnijela je izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2016.
godinu.
ZAKLJUČAK:
Finacijsko izvješće o radu UHSR-a za 2016. godinu jednoglasno je usvojeno.

Ad 4.)
Predsjednica je predložila program rada UHSR-a za 2017. godinu.
•

Naglasak je na radu u aktivnostima vezanim uz profesionalizaciju rada ravnatelja te
poboljšavanje statusa i položaja ravnatelja.

•

Nastavak suradnje s MZO-om na pripremi izmjene zakona i podzakonskih akata

•

Suradnja s AZOO-om, ASOO-om, NCVVO-om

•

Sastanci županijskih ogranaka

•

Sastanci Predsjedništva

•

Rad u stručnim tijelima, sudjelovanje u javnim raspravama

•

Suradnja s lokalnom upravom i samoupravom

•

Suradnja s HUROŠ-em, ESHA te ostalim udrugama

•

Planiran je stručni skup UHSR-a koji će se održati od 6. do 8.11.2017.
u Vodicama

ZAKLJUČAK:
Program rada UHSR-a za 2017. godinu jednoglasno je usvojen.

Ad 5.)
Predsjednica UHSR-a obrazložila je sve stavke financijskog plana za 2017. godinu.
ZAKLJUČAK:

Financijski plan UHSR-a za 2017.god. jednoglasno je usvojen.

Ad 6.)
Predsjednica Suzana Hitrec iznijela je članovima sljedeće aktualnosti.
•

Upućen je dopis predsjedniku Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu sa
zamolbom za organiziranje tematske sjednice

•

MZO-u je upućen dopis vezano uz dnevnice, obrasce za rješenje o tjednom zaduženju
i proceduri za dobivanje suglasnosti

•

Predstavnici UHSR-a sastali su se s ministrom i suradnicima 17.3.2017. gdje se
raspravljalo o novome Zakonu-izmjenama Zakona, radnomu statusu ravnatelja na
neodređeno vrijeme te mogućnosti rada na drugome radnom mjestu. Predložene su
izmjene Pravilnika o napredovanju u zvanje, licenciranje ravnatelja u funkciji
profesionalizacije. Traži se promjena kriterija za složenost poslova vezanih uz
koeficijent za plaću i promjena statusa ravnatelja u Kolektivnome ugovoru.
Raspravljalo se o uputama uz tužbe djelatnika i o radu prosvjetne inspekcije. Istaknuta
je važnost suradnje Ministarstva i Udruge ravnatelja te je predložen plan redovitih
sastanaka

•

Predsjednica Udruge informirala je članove da će se regionalna ESHA konferencija
Leading for quality in education održati od 26. do 28.10.2017. u Ljubljani, hotel
Mons,

•

Jesenski stručni skup UHSR-a održat će se od 6. do 8.11.2017. u hotelu Olimpia Sky u
Vodicama

•

7.11.2017. bit će izborna Skupština.

ZAKLJUČAK:
Predsjednica UHSR-a izvijestila je članove o nizu aktivnosti Udruge.

Ad 7.)
Članovima skupštine zahvalili su se ravnatelji Slobodan Matković i Davor Milošević koji će
uskoro otići u mirovinu, a predstavili su se i novoimenovani ravnatelji.

Skupština je završila u 20 sati.

Zapisničarka:
Ivka Nevistić, prof.

Ovjerovitelji zapisnika:
Asja Jelaković,prof.
Drago Bagić,prof.

Predsjednik Radnoga predsjedništva Skupštine:
Rade Šimičević, prof.

Privitak:
1. Izvješće o financijskom poslovanju UHSR-a u 2016.g.
2. Financijski plan UHSR-a za 2017.g.

