
Plan i program rada UUDRH za 2010. godinu 
 

Sadržaj / Aktivnost nositelji Rokovi 

• priprema i provedba donošenje Statuta predsjedništvo veljača 
ožujak 
travanj 

• u suradnji sa MZOŠ priprema i održavanje radnog sastanaka na temu:  
1. financiranje domova 
2. opremanje i modernizacija domova 
3. rješavanje problema plaćanja komunalija u učeničkim domovima 

 
predsjedništvo – 

članovi 
 

 
travanj 

• priprema i održavanje godišnje Skupštine  siječanj 
veljača 
ožujak 
travanj 

• formiranje nove baze podataka učeničkih domova godine 
• ažuriranje web stranice UUDRH 
• unošenje baze podataka učeničkih domova članova, evidencija uplaćene članarine za 2010. godinu, 

donacija i izrada godišnjeg izvješća  
• izraditi godišnji plan i program rada po ograncima, dostaviti predsjedniku Udruge 
• nabaviti program i voditi materijalno financijsko poslovanje putem interneta 

računovodstvo 
 

predsjedništvo 

do 30. 06. 
 
 
 

do 15. 05. 
 

do 01. 05. 
• izraditi nacrt prijedloga izmjena i dopuna statuta Udruge 
• izrada novog nacrta poslovnika o radu skupštine i drugih tijela Udruge 
• provođenje rasprave po ograncima  
• usvajanje izmijenjenog statuta i novih poslovnika na redovitoj skupštini Udruge  

 

izvršni odbor Udruge 
predsjedništvo 

do 12. travnja 
 

ožujak 

• provedba i priprema regionalnih i državne Domijade 
• održavanje  državne Domijade 
• analiza aktivnosti vezanih za Domijadu 
• planiranje Domijade 2011 

predsjedništvo 
Državno povjerenstvo 

tijekom cijele 
godine 
svibanj 
lipanj 

• u  suradnji sa MZOŠ i AZOO organiziranje stručnih skupova za stručne djelatnike učeničkih domova 
•  uključivanje učeničkih domova u međunarodno stručno usavršavanje  
• sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima, kongresima 
• Ljubljana, ožujak 2010. 
• Ohrid, svibanj 2010. 
• suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU 
• ostvariti kontakte za uključivanje Učeničkih domova RH u međunarodne asocijacije 

predsjedništvo 
AZOO 

veljača 
ožujak 
travanj 

 
tijekom 
godine 



• sustavno raditi na zaštiti prava i podizanje ugleda odgojno – obrazovnih djelatnika učeničkih domova 
• osigurati sudjelovanje UUDRH-a u svim raspravama oko mogućih izmjena i dopuna zakona o osnovnom i 

srednjem školstvu kao i izradi podzakonskih akata, pravilnika, i sl. vezanih uz život i rad učeničkih domova 
• uključiti se kod izrade pravilnika o licenciranju i napredovanju ravnatelja 
• formirati radne skupine koje će se stručno uključiti kod izrade i donošenja ovih važnih akata 
• prezentacija postignuća putem medija, tiskovnih konferencija, tematskih tribina 

predsjedništvo tijekom 
godine 

• suradnja sa lokalnom upravom i samoupravom 
 

predsjedništvo – 
ogranci - članovi 

siječanj – 
prosinac 

• suradnja sa drugim udrugama  predsjedništvo – 
članovi  

(po potrebi) 

siječanj - 
prosinac 

• izrada Izvješća o radu za 2010. god. predsjedništvo prosinac 
• izrada Programa rada za 2011. god. predsjedništvo prosinac 
• izrada Financijskog plana za 2011.  god. predsjedništvo prosinac 

 


