
Ovaj članak u nešto drugačijoj i kraćoj verziji objavljen je u Školskim novinama u rubrici Iz 

ravnateljskog motrišta. 

 

    Kompetencije potrebne ravnatelju 

 

U odnosu na brojne zadaće i očekivanja koja se stavljaju pred ravnatelja osnovne ili srednje škole, 

uvjeti koje osoba treba ispunjavati da bi postala ravnatelj ne ulaze uopće u područje kompetencija. 

Zakonom je propisana stručna sprema i potreban radni staž, a kompetencije se ne mogu niti tražiti 

kad ne postoji kompetencijski standard  za ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove. 

Zašto ne postoji? Godinama se priča, najavljuje, ozbiljno tvrdi kako će se licencirati rad ravnatelja. Iz 

nekog razloga, godine prolaze a sve ostaje isto. Nema licence, nema škole za ravnatelje. Kome  to 

odgovara? Sigurno ne ravnateljima koji su ionako odgovorni za čitav niz poslova za koje ih nitko nije 

školovao (pr. za računovodstvene  i pravne poslove). Razlog mora postojati, a on je vjerojatno 

sadržan u činjenici da bi licenca ili kakva druga profesionalizacija ravnatelja bila otežavajuća okolnost 

za manipulacije ravnateljskim mjestom. 

Nerijetko se tvrdi kako uspjeh neke odgojno obrazovne ustanove ovisi o njezinu ravnatelju, kao i 

uspjeh nacionalnog kurikuluma, a u konačnici i uspjeh škole i učenička postignuća. Tako visoka 

očekivanja od „prvog čovjeka škole“, a tako malo truda da mu se omogući istinski kvalitetna priprema 

za taj zahtjevan posao. Iako Agencija za odgoj i obrazovanje usavršava  ravnatelje, pitanje je je li to 

dovoljno. Ne preostaje nam  ništa drugo do da se pobrinemo  za sebe i sami se usavršavamo. Da 

cjeloživotno učimo.  Da svaku situaciju iz prakse, svaki nadzor i kontrolu koristimo kako bismo učili i 

bili što bolji. Bilo bi lakše kad se propisi ne bi neprestano mijenjali  i kad bi društvo kao cjelina pružalo 

podršku odgojno-obrazovnom radu, umjesto da očekuje od škole da prevenira i sanira brojne 

negativne utjecaje koje mu to isto društvo nameće. 

Kada bi se tražile kompetencije za posao ravnatelja, koje bi to bile kompetencije? Literatura spominje 

tri osnovne: tehničke, socijalne i strategijske, a prof. S. Staničić navodi : osobne, razvojne, stručne, 

socijalne i akcijske. Koja je od ovih kompetencija najvažnija? Jasno je da su sve važne, ali osobno bih 

dala prednost socijalnim kompetencijama, jer čovjek koji ne umije vješto komunicirati, ne poznaje i 

ne razumije potrebe svoje zajednice, teško može stvoriti pozitivnu i poticajnu  kulturu škole. Može li 

se ova kompetencija steći ili mora biti sastavni dio osobnosti? Stručnjaci kažu kako je mnogo 

vremena potrebno za učenje potrebnih sastavnica ove kompetencije, a temelji se moraju postaviti 

već u ranom djetinjstvu. Smatra se kako dobre socijalne vještine bitno utječu na uspjeh. Rekla bih da 

je tako, i ne samo u slučaju ravnatelja, već i drugdje – i s učiteljima, liječnicima, stomatolozima, 

trgovcima… Osmijeh i otvorenost, spremnost da u svakom trenutku saslušate nečiji problem, izađete 

ususret ako je čovjek u potrebi, ali također da ozbiljno i smireno iznesete sve primjedbe i jasno 

postavite zadatke i  očekivanja.  Dati svakome što zaslužuje, i pohvalu i pokudu, na uljudan i ozbiljan 

način. Dati svakom što zaslužuje u našem društvu nije uobičajeno, posljedica čega je porast osjećaja 

nesigurnosti i nezadovoljstva. A škola treba biti utočište, sigurno mjesto, mjesto povjerenja i 

povezanosti. Kako navodi prof. S Staničić u svom tekstu „Socijalna kompetencija ravnatelja“, jedan od 

vodećih stručnjaka na ovome području, Daniel  Goleman, dovodi u vezu porast agresivnosti u 



školama i svijetu uopće  s nedovoljnom razvijenošću emocionalne i socijalne inteligencije. Svjedoci 

smo da nove generacije naših  učenika koje svakodnevno viđamo i pratimo, sve manje spontano 

razvijaju ove osobine, te ih kroz različite radionice i programe dodatno osposobljavamo za razvoj 

„mekih vještina“ ili „soft skills“.  

Slušajući prof. Šalaja na edukaciji za građanski odgoj kako govori o socijalnom kapitalu, doživjela sam 

potvrdu svojih uvjerenja. Shvatila sam da je ta vrijednost nešto opipljivo, da o njoj postoje istraživanja 

te da se smatra jednim od važnih kapitala neke poslovne zajednice ili institucije. Definira se kao 

„strukture odnosa među ljudima“ a kao bitne  ističu se  norme uzajamnosti, povjerenje i mreže 

povezanosti, koje omogućavaju koordinirano djelovanje. Što su razvijenije, i rezultati su osjetno bolji.  

Dakle, trebamo težiti ka kolektivnom, ka odgoju koji će učiti mlade ljude da su dio zajednice, da su 

kao Cesarićeva kap u slapu, da će zajednički usmjerenom energijom i znanjima moći postići ono što 

sami ne bi mogli. Nasuprot tome, društveni trendovi ističu individualnost, prava pojedinca na 

različitost i individualne potrebe.  Jedno s drugim ne mora biti u sukobu, ali u praksi jest, što naš 

posao čini još težim.  I u zbornici i u razredu.   

Stoga nam je socijalna kompetencija neophodna, i to ne samo ravnateljima. Škola je ustanova 

neprestanih promjena i stalnog usklađivanja s  novim zahtjevima vremena. To nije fraza. Nove i 

drugačije  generacije djece i roditelja, novi propisi, tehnologija samo su neke od tih promjena. Ono 

što nam je potrebno je iskren interes društva  i njegova podrška.  

 

 

         Sonja Damašek-Padjen 


