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BILJEŠKA 
 
sa sastanka ministra i predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja  i 
Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održanog 16. studenoga 2016. 
godine u 14 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
 
 
 
Sastanku su nazočili: 
 
Predstavnici MZO: Prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar 
Momir Karin, prof. pomoćnik ministra 
Ivan Milanović- Litre, glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja 
Monika Vričko, načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje 
Ivana Bošnjak, savjetnica ministra znanosti i obrazovanja 
          
 
Predstavnici UHSR: Suzana Hitrec, prof. predsjednica,  
dr. sc. Brankica Žugaj, tajnica 
Ina Žderić,prof. 
Drago Bagić, prof. 
 
Na zahtjev Udruge omogućen je prijem predstavnika UHSR-a kod novoizabranog 
ministra,  na kojem su temeljem zaključaka sa stručnog skupa u Bolu na Braču  od 
9.10.2016.,  izneseni osvrti i komentari o statusu i položaju ravnatelja te o potrebi 
izmijenjen zakona i donošenja novog zakona i ostalim aktualnim problemima. 
Predsjednica i predstavnici UHSR-a su istaknuli  nepovoljan status ravnatelja u 
odnosu na sve ostale zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja, ne postojanje 
kriterija izbora i reizbora ravnatelja, radni odnos ravnatelja na određeno vrijeme,  
nepostojanje sustava zbrinjavanja neizabranih ravnatelja koji se ne mogu vratiti na 
prijašnje radno mjesto, neprimjerene kriterije za koeficijent plaće ravnatelja, 
nemogućnost napredovanja ravnatelja u zvanje, svakodnevne problem u radu s 
nedorečenošću zakona, veliko kašnjenje izdavanja suglasnosti za radna mjesta, 
potrebu za donošenje konačnog određenja je li ravnatelj funkcija ili profesija, 
nagrađivanju nastavnika, potrebu kontinuirane suradnje s Udrugom hrvatskih 
srednjoškolskih ravnatelja. 
Ministar i suradnici su istaknuli sljedeće aktivnosti ministarstva vezane uz reformu 
naobrazbe, izmjene zakona, potrebe za novim zakonom, ocjenjivanju na polugodištu, 
sustavu vrednovanja praćenja i ocjenjivanja u školama. 
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Tijekom sastanka  zajednički su donešeni slijedeći zaključci. 
 

 Za pripremu svih važnih promjena u sustavu srednjoškolskog obrazovanja 
Ministarstvo će uključivati  u rad predstavnike UHSR-a. 

 Status ravnatelja je sada nepovoljan za ravnatelje te se treba što prije 
kvalitetno riješiti i definirati profesionalizaciju i licenciranje ravnatelja. 

 U izmjenama i dopunama  Zakona o odgoju I obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi  bit će predložena promjena roka za licenciranje. Nakon toga će 
se preispitati potreba za izradu i donošenje novog zakona ili dva zakona s 
obzirom na potrebe kvalitetnijeg funkcioniranja sustava i usklađivanja s drugim 
zakonima i zakonskim propisima. Udruga će poslati svoje prijedloge za 
promjene. 

 Potrebno je poboljšati procedure za dobivanje suglasnosti za radna mjesta 
kako one ne bi kasnile i time onemogućavale zakonitost rada te otežavale rad 
školama i učeničkim domovima. 

 Najavljen je nastavak rada na reformi,  vrednovanju i praćenju učenika, te 
zaključivanju ocjena u polugodištu.  

 Dogovorena je kontinuirana intenzivna komunikacija i suradnja predstavnika 
MZOS-a s UHSR-om.  

 Udruga predlaže da se uskoro organizira sastanak u Zagrebu u 
Graditeljskoj školi (koja ima odgovarajuću dvoranu koja može primiti 500 
ljudi) na kojem se može ministar obratiti svim srednjoškolskim 
ravnateljima te predstaviti svoje planirane aktivnosti i očekivanja od 
ravnatelja. 

 
Sastanak je završio u 15.00 sati 
 
 

Bilješku sastavila:   

Dr. sc. Brankica Žugaj, v.r.,   

tajnica UHSR-a   

 
 
 

 


