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Kako se postaje  

Školskim Ravnateljem 

Načini biranja Ravnatelja su se značajno promijenili kroz 

godine: 

Trenutno je na snazi je Zakon 104/2013 i 58/2014 → 

provodi se SELEKTIVNI OBRAZOVNI NATJEČAJ na 

regionalnoj razini 

Natječaj se raspisuje za otprilike 20% više mjesta nego 

što ih je na raspolaganju 

Tko može pristupiti natječaju? 

• Diploma Magistar struke (VII stupanj) 

• Barem 5 godina radnog iskustva na neodređeno radno 

vrijeme 



Provjere sposobnosti 

 

Prijemni ispit koji se sastoji od: 

 Dvije pisane provjere 

 Usmene provjera 

 Razdoblje obrazovanja koje se zaključuje ispitom 

 

→ Zapošljavanje na neodređeno(na regionalnoj 
razini) 



TEME PROVJERA 

 Školski ustroj u Italiji 

 Rukovođenje ljudskim resursima i financijama 

 Pedagogija i psihopedagogija 

 Rukovođenje u složenim organizacijama 

 Upravno pravo 

 Ravnateljska funkcija i njena uloga 

 Školski sustavi u Europi 

 Provjera engleskog jezika i informatičke 

kompetencije 



Tko su školski Ravnatelji? 

 Odgovornosti i kompetencije određene člankom 25 

Zakona br. 165/2001 

 Predstavnici škole u službi Države u domeni kvalitete 

poučavanja i odnosa s teritorijalnim okruženjem  

 Garantiraju postizanje ishoda sadržanih u Godišnjem 

planu i programu škole 

 Poslodavci za nastavno i nenastavno osoblje 

 Odgovorni su za sigurnost zaposlenika i učenika  



Značajke dužnosti Ravnatelja 

 Imenovani ravnatelj bira sjedište, mjesto rada 

 Direktor Školskog regionalnog ureda dodjeljuje mjesto rada 

Ravnatelju 

 Trajanje mandata: 3 godine 

 Nakon isteka mandata: 

• zahtjev za obnavljanjem mandata ili  

• zahtjev za izmjenom ugovora, s obzirom na rok (ugovori 

Ravnatelja imaju različite rokove isteka mandata, a 

budući da stupaju na dužnost u različito vrijeme, Ravnatelj  

može  pristupiti dužnosti samo u onim školama gdje je 

upražnjeno radno mjesto) 

 Otkaz - u  iznimnim slučajevima 



Vrednovanje Školskog Ravnatelja 

 

 Sve do danas vrednovanje školskog Ravnatelja bila 

je formalnost:  

 bilo je dovoljno da osoba nema disciplinksih sankcija i da 

nema teških povreda rada u izvršavanju svojih dužnosti. 
Temeljem toga dobivala se naknada za ostvareni rezultat s 

obzirom na vrstu škole (primarna škola, sekundarna škola 

prvog stupnja, drugog stupnja) 

 Situacija se mijenja uvođenjem tzv. “Dobre Škole”, 

stupanjem na snagu Zakona br. 107/2015: 

   



Tzv. „Dobra Škola” 2015: 

 Ravnatelj se vrednuje prema ostvarenim / 

neostvarenim ciljevima koje je odredio Odbor za 

vrednovanje sastavljen od:  

• Direktora Regionalnog školskog ureda,  

• Jednog tehničkog Ravnatelja, 

• Jednog školskog Ravnatelja. 

 Odbor vrednuje rad 60 - 80 školskih Ravnatelja 

 

Vrednovanje školskog ravnatelja 

Odbor za vrednovanje 

 



Rezultati vrednovanja i plaća 

 

 Plaća po učinku 

 Visina plaće određuje se temeljem rezultata vrednovanja, a 

dijeli se u 4 kategorije ovisno o postignutom rezultatu: 

• 100% za rezultat izvrstan 

• 80% za rezultat dobar 

• 60% za rezultat dovoljan 

• 0% za rezultat nedovoljan 

 Godišnja plaća ravnatelja iznosi u prosjeku 53-56 tisuća eura 

brutto, ovisno o skupini kojoj pripada škola 

 

 NE POSTOJI NAPREDOVANJE U STRUCI 



Zamjenik ravnatelja 

 Sve dosad Ravnatelj je mogao izabrati dva suradnika 

 Prvi suradnik je tzv. “Namjesnik”- zamjenjuje 

Ravnatelja ali samo preko “mandata” i ne u svim 

slučajevima! 

 U slučajevima odsutnosti Ravnatelja u razdoblju 

dužem od mjesec i pol, Ravnatelj zapravo može biti 

zamijenjen samo od strane drugog Ravnatelja (koji je 

na dužnosti u nekoj drugoj školi) 



Vršitelj dužnosti 

 U slučaju da škola nema Ravnatelja (npr. slobodno 

mjesto ili odsutnosti ravnatelja zbog zdravstvenih 

razloga i sl.) škola imenuje Vršitelja dužnosti. 

 Školski Regionalni ured traži raspoložive Ravnatelje 

iz drugih škola koji bi prihvatili tu dužnost i u drugoj 

školi. 

 Ako se nitko ne javi, Ured određuje Ravnatelja koji, 

prema ugovoru, ne može odbiti to zaduženje… 



HVALA NA PAŽNJI! 

 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 


