
                                                                                        

 

Bilješka sa sastanka predsjednika udruga ravnatelja škola s 

Ministrom i suradnicima MZO-a 

23. rujna 2020. 

 

Nazočni:  

MZO – dr.sc. Radovan Fuchs, Božo Pavičin, Momir Karin, Zdenka Čukelj, Ivana Pilko-Čunčić, 

Ivana Bulešić 

Udruge ravnatelja – Nikica Mihaljević, Suzana Hitrec. 

Sastanak je započeo u 10.30 sati. 

Sastanak predsjednika Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola i predsjednice Udruge 

hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja s Ministrom i suradnicima je održan na zamolbu 

predsjednika udruge koja je 21.09.2020. upućena u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Na sastanku su izložene i raspravljene teme vezane uz aktualnosti u osnovnoškolskom i 

srednjoškolskom sustavu te teme vezane uz status i položaj ravnatelja škola i učeničkih 

domova kao i teme vezane uz promjenu zakonskih akata. 

U privitku se nalaze materijali koji su izloženi tijekom sastanka te uručeni predstavnicima 

MZO-a. 

Zaključak: 

Ministarstvo obrazovanja i znanosti i udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola nastavit 

će suradnju te zajednički rješavati izazove u osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu. 

Sastanak je završen u 12.15 sati. 

                                                                                                     Zapisnik sastavili: 

                                                                                                     Suzana Hitrec, v.r. 

                                                                                                     Nikica Mihaljević, v.r. 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBNE PROMJENE STRATEŠKIH I ZAKONSKIH PROPISA 

 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (provedba cilj 5. 

Unapređenje upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama – uspostava 

licenciranja i profesionalizacije) 

         Akcijski plan za provedbu Strategije (cilj 5.) – rokovi prošli 

 Zakon o prosvjetnoj inspekciji (potrebna izmjena, osobito u dijelu 

postupanja nakon anonimnih prijava) 

 Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-

obrazovnih aktivnosti izvan škole (potrebna izmjena s jasnim 

propisivanjem uloga škola i turističkih agencija) 

 Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (potrebna 

izmjena ili spuštanje na razinu škola/statuta) 



                                                                                        

 Pravilnik o napredovanju učitelja, stručnih suradnika i 
ravnatelja (potrebna izmjena vezano uz napredovanje ravnatelja u 

završnim i prijelaznim odredbama) 

 Pravilnik o upisu u prvi razred srednje škole (nepotrebno razvučen 

postupak kroz cijelo ljeto) 

 revizija Državnog pedagoškog standarda (potrebna izmjena) 

 Uredba o koeficijentima (složenost poslova kao kriterij za koeficijent 

plaće ravnatelja) 

 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (iz 

2008. g., nakon 15 izmjena vrijeme je za novi) 

 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 

 


