I. Osnovni podaci o ustanovi
a) naziv: Srednja škola Isidora Kršnjavoga
sjedište: Našice
telefon: 031/613-202
fax:031/613-473
matični broj: 03103951
IBAN HR14 25000091102008660
e-mail: ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
b) adresa: Augusta Cesarca 20, 31500 Našice
županija: Osječko-baranjska
c) šifra ustanove: 14-050-501
d) ukupni broj učenika: 1235
e) ukupni broj odjela:

48

f) ) ukupni broj djelatnika - na kraju šk. godine
123
nastavnika
104
stručnih suradnika
4
administrativno-tehničkog osoblja 15
Školsku godinu završili smo sa 123 djelatnika, od toga je 104 nastavnika.
Na rodiljni/roditeljski dopust otišle su: Vedrana Ćosić (zamjena Martina Jantoš), Ivana
Habl-Ivančić, prof. psihologije (zamjena Ivana Ćurković i Ana Paska), Ivana Ćurković, prof.
psihologinje (zamjena Ana Paska), Marina Međurečan (zamjena Valentina Šprem), Mirela
Oreški i Marta Božić.
Radni odnos ove školske godine su zasnovali: Ivana Ćurković, prof. psihologije, Ana Vrlja,
mag. ekonomije, Ana Keglević, mag. engleskog i njem. jezika (zamjena za Snježanu Krištofik
Juranić), Jelena Slijepčević, mag. engleskog i njem. jezika (zamjena za Snježanu Krištofik
Juranić), Martina Jantoš, mag. engleskog i njemačkog jezika (zamjena za Vedranu Ćosić),
Zvonko Turkalj, ing. strojarstva, Željka Pajnić, dipl.ekonomist, Mihovil Mašić,
mag.geografije, Valentina Šprem i Mario Jurić, spremač (zamjena za Ivonu Gall), Martina
Dudjak, mag.primarnog obrazovanja s pojačanim engleskim jezikom i Lidija Mak,
spremačica (zamjena za Mirjanu Pul)
Tijekom ove školske godine u mirovinu su otišli: Nada Tomašević, prof. povijesti.
Radni odnos je prestao: Ani Keglević koja je radni odnos zasnovala u drugoj ustanovi.
Temeljem rada na određeno vrijeme radni odnos prestao je Ani Vrlja, Mihovilu Mašiću,
Jeleni Slijepčević, Mariu Juriću, Mireli Oreški, Jadranki Mergeduš te Ivanu Kruljcu, mag.
edukacije povijesti i mag.
Radni odnos prestao je i radnicama na stručnom osposobljavanju: Mariji Šnajder, tajnici
i Ivanu Korpaku, kuharu

XIV. Ostvarenje godišnjeg rada Školskog odbora
SADRŽAJ

RADA

Usvajanje Školskog kurikula za 2015/16.g.
Izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada u šk.
god. 2014/15.
Godišnji program rada za šk. god. 2015/16.
Natječaj za obrazovanje odraslih polaznika
Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. god.
2014/15.g.
Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima za
2015. godinu
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Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
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Plan javne nabave za 2016.g.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice
Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2015.g.
Izvješće o stanju sigurnosti, provođenje preventivnih
programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava
učenika
Izvanučionička nastava koja je planirana Šk.
kurikulumom za šk.g. 2015/16.
Izvanučionička nastava koja nije planirana Šk.
kurikulumom za šk.g. 2015/16.
Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Isidora
Kršnjavoga Našice
Izmjene i dopune plana javne nabave za 2015.g.
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XVI. Ostvarenje godišnjeg rada Vijeća roditelja
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