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Zapisnik 

 

sa  36. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 4. srpnja 2016. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Dražen Brkić, Dražen Dasović, Ljiljana Blažević, Vesna 

Dudjak, Josip Kršan, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 36. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Izvješće o izvanučioničnoj nastavi za šk. god. 2015/16. 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenje preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika, 

4. Dopune Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

5. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 35. sjednice Školskog odbora održane 9. lipnja 

2016. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 35. sjednice Školskog odbora održane 9. lipnja 

2016. godine.  

 

AD 2. 

   Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o izvanučioničnoj nastavi za šk. 

god. 2015/16. te daje riječ ravnatelju koji iznosi koje izvanučioničke nastave su provedene u 

2015/2016. godini: 

1.  Mirela Rukavina-Sabo , Anđelko Cvijetović i Snježana Krištofik-Juranić – posjet 

učenika  (radni posjet američkoj ambasadi) 1. i 2. razred jezične gimnazije  u Zagreb u 

trajanju od 1 dana - 18.9.2015. godine, prijevoznik „Ortran“ Osijek, 

2. Nada Tomašević, Marina Međurečan, Marta Božić i Ivana Lijić – izlet učenika 4. a i 4. 

b og, 4. pmg i 4. jg u Vukovar u trajanju od 1 dana – 2.10.2015.godine, posjet spomen 

doma Ovčara, groblje i muzej Vučedolske kulture, Ilok-iločke podrume, grad Ilok i 

ladanjsko imanje Principovac, prijevoznik je „Ortran“ Osijek, 

3. Josip Brkić i Damir Blažević – posjet učenika 2. i 4. razreda elektro struke u Zagrebu 

u trajanju od 1 dana, posjet Tehničkom muzeju, izložbi  Leonarda da Vincia na 

zagrebačkom velesajmu – 29.10.2015., prijevoznik je „APP d.d.“Požega 

4. Zlatko Kovač i Kristina Novak – posjet učenika 2.a  i 4. b ekonomske struke u 

Zagrebu u trajanju od 1 dana, posjet Hrvatskom saboru, Muzeju iluzija i posjet 
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kazališnoj predstavi u Satiričkom kazalištu Kerempuh  – 11.12.2015., prijevoznik 

„Ortran“ Osijek 

5. Lidija Kovačević i Ljiljana Mihalj – posjet učenika 3. b ekonomske i 4. THK posjet 

Muzeju za suvremenu umjetnost i pogledat će predstavu u Satiričkom kazalištu 

Kerempuh, 11.12.2016.  prijevoznik „Ortran“ Osijek 

6. Projekt Erasmus+ Irska – Dublin, Josip Brkić, Željko Filjak i Sanja Kurucić  (16 dana) 

od 5.3.-20.3.2016.  (23 učenika), 

7. Ljiljana Kasapović  i Vesna Dudjak  – terenska nastava iz računovodstva i marketinga 

3. a  i 3.b ekonomske struke  u Vukovar u trajanju od 1 dana - 18.3.2016. godine,  

učenici će posjetiti Tvornicu obuće Borovo, lokacije u Vukovaru (ratnu bolnicu, 

Ovčaru, Memorijalno groblje, Franjevački samostan i Crvu Sv. Filipa i Jakova) 

prijevoznik Matija Grgurić iz Velimirovca, 

8. Damir Blažević, Darko Eršetić i Josip Brkić – posjet učenika 2.,3. i 4. razreda 

tehničari za elektroniku u sklopu jednodnevnog posjeta Zagrebu posjetit će  Zagreb 

Auto show, 1 dan - 7.4.2016., prijevoznik Krolo turist Martin 

9. Goran Hajnal i Mario Vučković – stručni izlet učenika (posjet prirodoslovno- 

matematičkom fakultetu) 2. pmg, 2. a,b opće gimn. i 2. razred jezične gimnazije  u 

Zagreb u trajanju od 1 dana - 15.4.2016. godine, prijevoznik „Krolo-turist“ Martin, 

10. Danica Čiček i Ljiljana Kasapović – terenska nastava učenika 2. b ekonomske struke, 

posjet Tvornici Franck Zagreb u trajanju od 1 dana – 15.4.2016., prijevoznik „Ortran“ 

Osijek. 

11. Marija Kramarić, Danijela Puhanić i Mirela Rukavina-Sabo – izvanučionična nastava 

3. a i 4. a ekonomske struke u Budimpeštu u trajanju od 2 dana, 7.5. -8.5.2016., 

prijevoznik „Astralis“ Sl. Brod 

12. Zrinka Amidžić, Mirjana Rajić-Zebić i Ivan Kruljac- ekskurzija učenika 2. b og i 2. 

pmg u Sarajevo u trajanju od 2 dana, 14.5.-15.5.2016., prijevoznik „Astralis“ Sl. Brod 

13. Barbara Knežević i Goran Hajnal – izvanučionična nastava učenika 1.a i 1. b opće 

gimn. u Gardaland u trajanju od 1 dana, 27.5.2016., prijevoznik „Ortran“ Osijek 

14. Davor Ilić – posjet učenika 1. pmg u Zagreb i Tuhelj u trajanju od 1 dana, 28.5.2016., 

prijevoznik „Ortran“ Osijek 

15. Ivan Hajek, Jelena Slijepčević, Mirela Rukavina Sabo – stručna ekskurzija učenika 2. 

a opće gimn. i 2. jezične gimnazije u Beč u trajanju od 2 dana, 3.6.- 4.6.2016., 

prijevoznik „Astralis“ Sl. Brod. 

 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

  o usvajanju Izvješća o izvanučioničkoj nastavi za šk. god. 2015/16. 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora navodi treću točku dnevnog reda, Izvješće o  stanju 

sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava 

učenika te daje riječ ravnatelju koji objašnjava članovima Školskog odbora da  temeljem 

članka 24. stavka 2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih 

ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava 

nadležnim tijelima (NN 132/13.) ravnatelj je dužan podnijeti izvješće Školskom odboru. 

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice ima, u sklopu vođenja poslova zaštite na 

radu, sklopljen ugovor sa tvrtkom ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka s kojom surađuje po 

svim pitanjima vezanim uz sigurnost i zaštitu učenika i zaposlenika Škole. U suradnji s 
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imenovanom tvrtkom poduzete su sve preventivne mjere za siguran boravak u prostorima 

škole.  

Škola surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo, liječnicom školske medicine, MUP-

om, Centrom za socijalnu skrb na području Grada Našica, koji, svatko u svojoj domeni, 

doprinose prevenciji nasilja, odgoju i općoj sigurnosti učenika.  

Svi radnici škole vrlo savjesno obavljaju svoj posao i doprinose tome da se učenici u školskim 

prostorima osjećaju ugodno, sigurno i zaštićeno. Temeljem svega navedenog smatram da je 

stanje sigurnosti u cilju zaštite prava učenika u školi te provođenje preventivnih programa i 

mjera zadovoljavajuće.  

Preventivni program Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice za 2015./2016. planiran 

Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom rada škole te programima rada 

razrednika, a tematski uključuje program prevencije ovisnosti, program prevencije nasilja i 

program prevencije školskog neuspjeha učenika. 

Ravnatelj navodi sve aktivnosti koje su provedene tijekom drugog polugodišta: 

-  Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (28. siječnja 2016.) 

-  Sigurnost na internetu (9. veljače 2016.) 

-  Kvalitetno provođenje slobodnog vremena(15. veljače 2016.) 

-  Dan ružičastih majica - Pink Shirt Day (24. veljače 2016.) 

-  Preventivni projekt Policije u zajednici „Sigurnost u prometu“ (1. ožujka 2016.) 

-  Održane radionice „Poduzetništvo i obrtništvo je IN“ (11. travnja 2016.) 

-  Predavanje o najčešćim bolestima u adolescenciji (10. svibnja 2016.) 

-  Školski volonterski klub 

-  Satovi razrednika 

AD 4. 

Predsjednica navodi četvrtu točku dnevnog reda, Dopune Statuta te daje riječ 

ravnatelju škole koji navodi da je donesen Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka 

obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“ broj 8/16.) te smo u Statut trebali 

unijeti oblik odgojno-obrazovnog rada  koji je učenik dužan pohađati i način polaganja ispita 

pred povjerenstvom te je to i učinjeno ovim dopunama Statuta koje su navedene u prijedlogu 

Odluke o dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga 

Našice 

 

AD 5. 

 Pod točkom razno, predsjednica daje riječ ravnatelju koji obavještava Školski odbor  

o provođenju upisa učenika u I. razred Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 18,00 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

Klementina Liška, dipl.iur.                                                  Tomislava Špehar, prof. 

 
 


