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Zagreb, 11. studeni 2016.                                                                              
 
                                                                               Ministarstvo znanosti i obrazovanja                                 
                                                                               Donje Svetice 38 
                                                                               10000 Zagreb                                                                                                 
 
                                                                               N/r gosp. ministra Pave Barišića 
                                                                                  
 
Poštovani gosp. Barišić, 
 
Primite naše iskrene čestitke za imenovanje na dužnost ministra nama najvažnijeg 
Ministarstva. Vjerujemo da ćete uz podršku svojih suradnika, ali i svih zaposlenika 
sustava odgoja i obrazovanja postići postavljenje ciljeve i time unaprijediti rad ovog 
značajnog resora za razvoj cijele Hrvatske. 
 
Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja okuplja gotovo sve ravnatelje srednjih škola i 
učeničkih domova te djeluje u kontinuitetu 22 godine. U tom razdoblju uvijek smo nastojali 
surađivati s MZOS-om, agencijama, lokalnim upravama i ostalim institucijama kako bi 
strateški razvijali svoje ustanove i sustav srednjoškolskog obrazovanja. Sudjelovali smo u 
svim strateškim aktivnostima, programima i projektima hrvatske obrazovne politike. 
 
Unatoč našim kontinuiranim nastojanjima nismo uspjeli riješiti brojne situacije koje po 
našem mišljenju usporavaju razvoj. Što se tiče statusa i položaja ravnatelja osobito smo 
nezadovljni s nedostatkom jasnih i stručnih kriterija za izbor, reizbor i smjenu ravnatelja; 
rad na određeno vrijeme ravnatelja; nemogućnost napredovanja ravnatelja u zvanje; 
zanemarivanje složenosti i odgovornosti rada ravnatelja prilikom donošenja zadnje uredbe 
o plaći te kriterijima za utvrđivanje koeficijenta plaće vezanim uz broj učenika.  
Osim naših aktivnosti s ciljem profesionalizacije rada ravnatelja ističemo i uključenost 
naše Udruge od 2000. godine u  krovnu europsku udrugu ravnatelja ESHA (European 
School Heads Association).  
 
Spremni smo za suradnju na svakoj aktivnosti vezanoj u razvoj kvalitete sustava odgoja i 
obrazovanja svjesni svoje odgovorne uloge u provedbi obrazovnih strategija u našim 
školama i učeničkim domovima.  Nudimo Vam svoju aktivnu podršku.  
 
Kako bi naša komunikacija i suradnja bila što učinkovitija molimo Vas da primite na 
razgovor u svezi aktualne problematike koja otežava rad u školama i učeničkim domovima  
RH predstavnike Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.  
 
Želimo Vam puno uspjeha, neiscrpnu energiju i entuzijazam u vođenju ministarstva i 
cjelokupnom radu. 
                                                                                        
S poštovanjem. 
 
                                 

                                                                                                 Predsjednica UHSR-a: 
 
                                                                                    

                                                                                                  Suzana Hitrec, v.r. 
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