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SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA 

  N A Š I C E 

KLASA: 003-08/17-02/8. 

URBROJ: 2149-11-01-17-1. 

Našice, 26. rujna 2017. g.  

 

ZAPISNIK SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA 

RODITELJA 

 

održane  dana 26. rujna 2017. godine ( utorak ) u Višenamjenskoj dvorani Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice, s početkom u 18,00 sati. 

 

PRISUTNO: 26 roditelja 

ODSUTNO: 20 roditelja 

U ime škole sjednici nazočili: Željko Filjak, prof., Klementina Liška,zapisničar, tajnica 

Ravnatelj pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara 1. konstituirajuću sjednicu  Vijeća 

roditelja te predlaže sljedeći: 

DNEVNI  RED: 

 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja, 

2. Izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada u šk. god. 2016/17., 

3. Godišnji program rada za šk. god. 2017/18. godinu, 

4. Školski kurikulum za šk. god. 2017/18. godinu,  

5. Izvješće o izvanučioničkoj nastavi za šk.god. 2016/2017., 

6. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (26). 

 

 

AD 1. 

 Ravnatelj pojašnjava članovima Vijeća roditelja da su dužni izabrati predsjednika i 

zamjenika Vijeća roditelja jer je prethodnoj predsjednici i zamjenici istekao mandat jer su 

djeca završila srednjoškolsko obrazovanje. 

 Ravnatelj vodi sjednicu do izbora predsjednika. Mandat članovima Vijeća roditelja 

traje 4 godine odnosno do kraja školske godine u kojoj njihovo dijete završava školu. 

 Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj 

glasova nazočnih članova. Glasuje se javno, dizanjem ruku.  

 Ravnatelj pita da li ima prijedloga ili se netko želi sam javiti. 

 Prijedlog roditelja je: 1. TANJA  BABIĆ – predsjednica 

    2. TOMISLAVA  JUSTIĆ – zamjenica 

 

 Nakon javnog glasovanja, Vijeće roditelja većinom glasova (26) donosi 

 

O D L U K U 

 Imenuje se TANJA  BABIĆ za predsjednicu Vijeća roditelja. 
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Nakon javnog glasovanja, Vijeće roditelja većinom glasova (26) donosi 

 

O D L U K U 

 Imenuje se TOMISLAVA  JUSTIĆ za zamjenicu predsjednice Vijeća roditelja. 

 

 Nakon izbora i imenovanja, ravnatelj prepušta vođenje sjednice novoizabranoj 

predsjednici, Tanji Babić. 

 

 

AD 2. 

            Predsjednica navodi drugu točku dnevnog reda: Izvješće o rezultatima odgojno-

obrazovnog rada u šk. god. 2016/17., te daje riječ ravnatelju škole koji upoznaje Vijeće 

roditelja sa sadržajem Izvješća: 

- tko je od radnika tijekom godine došao i otišao iz škole, stručno osposobljavanje za 

rad bez zasnivanja radnog odnosa i pomoćnici u nastavi, 

- osnovni podaci o ustanovi, 

- materijalno-tehnički uvjeti rada ustanove (prostorni uvjeti i organizacija rada), 

- organizacija nastave (dodatna i dopunska nastava), 

- projekti škole (Dan škole, Geometrijska škola, Lidrano i itd…), 

- slobodne aktivnosti, 

- stručne i rekreativne ekskurzije, 

- plan kulturnih i javnih aktivnosti (npr. Dan škole, Uskrs, tjedan kreativnosti, itd…), 

- natjecanja učenika, 

- plan stručnog usavršavanja izvan škole, 

- stručna vijeća, 

- školski preventivni programi, 

- estetsko uređenje škole, 

- ostvarenje godišnjeg rada Školskog odbora, Vijeća roditelja, Vijeća učenika i stručnih 

suradnika, 

- ostvarenje godišnjeg rada stručnih suradnika, 

- plan rada Školskog ispitnog povjerenstva za Državnu maturu 2016/17., 

- sažetak. 

- tablični prikazi na kraju školske godine 2016/17. 

Ravnatelj ističe da je 1084 učenika bilo prošle godine, od kojih dva učenika nisu 

obranila završni rad, a oni će učiniti u zimskom roku. Što se tiče izostanaka, najmanje su 

izostajali prvi razredi, a najviše treći razredi. Svaki izostanak se evidentira u e-dnevniku. 

Nagrađeno je 48 učenika, a pismenu pohvalu je dobilo 355 učenika. Odgojnih mjera je 

bilo144 ukupno. Neopravdani izostanci su u padu u odnosu na prethodne godine. 

 

AD 3. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda: Godišnji program rada za šk. god. 

2017/18. te daje riječ ravnatelju koji objašnjava da prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi Vijeće roditelja daje mišljenje o godišnjem programu rada te navodi 

njegov sadržaj: 

 -  osnovni podaci o uvjetima rada 

  - tehnički uvjeti materijalnog rada ustanove 

  - podaci o poslovanju škole 

      - učenici 

  - podaci o izvršiteljima poslova 

      - podaci o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada 
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            - kalendar rada za šk. godinu 2017/18. 

      - plan rada školskog ispitnog povjerenstva za državnu mature 2017/18.g. 

      - razredna vijeća 

 - bifurkacije u stranim jezicima 

 - stručni aktivi 

 - organizacija prktične nastave, stručne prakse i suradnja s poduzećima i ustanovama 

 - izborni predmeti u šk. godini 2017/18.  

 - plan rada ravnatelja, pedagoga, psihologa, knjižničarki, voditelja škole, Školskog   

odbora, Nastavničkih vijeća, Vijeća roditelja, Vijeća učenika, 

 - plan i program rada učeničke zadruge 

 -  razvojna očekivanja i aktivnosti.  

Ravnatelj posebno izdvaja koliko novca dolazi u Našice, samo zato što je Srednja 

škola ovdje, također naglašava da Godišnji program rada sadrži sve ono što je propisano 

zakonom. Godišnji program rada će biti objavljen na web stranici škole i poslan 

elektroničkom poštom u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U školi se provodi 

samovrednovanje koje provodi Povjerenstvo za kvalitetu koje prema Statutu škole imenuje 

Školski odbor, a čine ga: 4 člana iz red nastavnika i stručnih suradnika, 1 član iz reda dionika 

na prijedlog osnivača, 1 član iz reda polaznika i 1 član iz reda roditelja. Trebali bi predložiti 1 

člana iz reda roditelja jer je prethodnom roditelju istekao mandat. 

Prijedlog je: TANJA  BABIĆ 

Nakon rasprave, Vijeće roditelja, većinom glasova donosi 

 

P R I J E D L O G  

 Za člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja do isteka statusa roditelja 

polaznika, a najduže do 4 godine, predlaže se Tanja Babić. 

 

Ravnatelj pita Vijeće roditelja imaju li pitanja. Kako nije bilo pitanja, ravnatelj moli 

Vijeće roditelja da daju svoje mišljenje o godišnjem programu rada za ovu školsku godinu. 

 Nakon rasprave, Vijeće roditelja prihvaća, većinom glasova, Godišnji program rada za 

školsku godinu 2017/18. 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda, Školski kurikulum za šk. god. 2017/18. 

godinu te daje riječ ravnatelju koji navodi sadržaj Školskog kurikuluma:  

- razvojno planiranje škole, dodatna nastava,  dopunska nastava, projekti, slobodne 

aktivnosti, stručne ekskurzije, maturalna putovanja, kulturna i javna djelatnost, 

natjecanja, plan stručnog usavršavanja, učenička zadruga Isidora, humanitarna 

djelatnost, estetsko uređenje škole, plan rada Vijeća učenika, školski preventivni 

program, godišnji program djelovanja na povećanju inkluzivnosti. 

 Ravnatelj naglašava da nam raste broj učenika s teškoćama u razvoju, te ćemo tražiti 

od Ministarstva znanosti i obrazovanja zapošljavanje defektologa. Treba obnoviti Pravilnik o 

kućnom redu i Etički kodeks. Na samovrednovanju škole radi profesorica Darija Lozić. To 

nam je kratkoročni plan. Dugoročni razvojni plan – kako vidimo školu kroz desetak godina – 

treba unaprijediti materijalne uvjete rada škole, uvoditi nove strukovne kurikulume, nove 

programe, centar informacijskih kompetencija, europski projekti mobilnosti, podizanje 

kvalitete nastave. 

Ravnatelj ističe da će Školski kurikulum biti objavljen na web stranici škole, kada 

bude usvojen na sjednici Školskog odbora te ga se može detaljnije pročitati. 

 Kako nije bilo pitanja, ravnatelj moli Vijeće roditelja da daju svoje mišljenje o 

školskom kurikulumu za ovu školsku godinu. 
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 Nakon rasprave, Vijeće roditelja prihvaća većinom glasova, Školski kurikulum za 

školsku godinu 2017/18. 

 

  AD 5. 

 Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o izvanučioničkoj nastavi 

za šk.god. 2016/2017. 

1. Darko Eršetić i Josip Brkić – posjet učenika 3. i 4. razreda zanimanje tehničar za 

elektroniku u Osijek i Belišće u trajanju od 1 dana – 20.10.2016.godine, posjetili su: 

kulturne znamenitosti Osijeka, Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o, TEO-Belišće 

d.o.o.-Tvornicu elektro opreme, Siemens d.d. COBE d.o.o. u Belišću, prijevoznik 

„Krolo-turist“ Martin, 

2. Mirela Rukavina-Sabo, Kristina Novak, Ivan Hajek i Dunja Irha Baričević - posjet 

učenika 2. razreda jezične gimnazije i 2. b opće gimnazije u trajanju od 1 dana, posjet 

Iloku (Muzej grada Iloka, crkvu sv. Ivana Kapistrana, stare iločke podrume), Vukovar 

(muzej Vučedolske kulture, baroknu gradsku jezgru, Spomen križ, Memorijalni centar 

Vukovar, Dvorac obitelji Eltz) – 10.11.2016., prijevozik „Orion tours“ Đakovo, 

3. Damir Blažević, Božidar Sabo, Darko Eršetić i Josip Brkić – posjet učenika 1. i 2. 

razreda elektro struke, zanimanje tehničar za elektroniku u trajanju od 1 dana – 

10.11.2016. godine, Sajam multimedije na Zagrebačkom velesajmu-Reboot 

InfoGamer 2016., prijevoznik „Krolo-turist“ Martin, 

4. Mirjana Rajić Zebić, Leopodlina Mijatović, Marina Pavičić i Adrijana Rajić – posjet 

učenika 3. b i  4. b  razreda opće gimnazije u Zagrebu u trajanju od 1 dana, posjet 

međunarodnog sajma knjiga i učila Interliber i posjet kazališnoj predstavi u Satiričkom 

kazalištu Kerempuh – 11.11.2016., prijevoznik je „Panturist“ Osijek, 

5. Dunja Irha Baričević, Leopoldina Mijatović, Snježana Kosić, Damir Ćurković i Goran 

Hajnal – posjet učenika 1.a  i 1. b opće gimnazije u Zagrebu u trajanju od 1 dana, 

posjet Arheološkom muzeu, Muzej iluzija  i posjet kazališnoj predstavi u Satiričkom 

kazalištu Kerempuh  – 18.11.2016., prijevoznik „Ortran“ Osijek, 

6. Zlatko Kovač, Danica Čiček i Lidija Lovrić – posjet učenika 2.b i 3. b razreda 

ekonomske struke, u Zagreb u trajanju od 1 dana, posjet Državnom zavodu za 

statistiku, Urbanu jezgru grada, Muzej iluzija, kazališnu predstavu u Satiričkom 

kazalištu Kermpuh  - 18.11.2016., prijevoznik Matija Grgurić iz Velimirovca, 

7. Marina Pavičić i Leopoldina Mijatović – posjet učenika 3.b i 4. b razreda opće 

gimnazije u Osijek u trajanju od 1 dana, obilazak gradske jezgre Osijeka i kazališna 

predstava u osječkom HNK – 16.12.2016., prijevoznik „Ortran“ Osijek, 

8. Ljiljana Kasapović, Ljiljana Mihalj, Lidija Gerendaj i Lidija Kovačević – posjet 

učenika 1. a i 1. b razreda ekonomske struke i 1. trgovine  u Zagreb u trajanju od 1 

dana,  Muzej za umjetnost i obrt, Adventski sajam i kazališnu predstavu u kazalištu 

Kerempuh – 9.12.2016., prijevoznik „Ortran“ Osijek, 

9. Senka Erdeš i Zdenko Lovrić – posjet učenika 1. jezične gimn. i 1. pmg u Čazmu u 

trajanju od 1 dana, posjet Adventskog božićnog sajma obitelji Salaj u Čazmi – 

12.12.2016., prijevoznik „Krolo-Turist“ Martin, 

10. Zlatko Kovač, Kristina Novak, Vesna Dudjak i Tanja Horvat – posjet učenika 2. a i 3.a 

razreda ekonomske struke, ekonomist u Zagreb u trajanju od 1 dana, posjet Urbanoj 

jezgri grada, Galeriju Klovićevi dvori, Muzej iluzija i kazališna predstava u Kazalištu 

Kermpuh – 16.12. 2016., prijevoznik Matija Grgurić iz Velimirovca, 

11. Ana Vrlja i Anđelko Puljić – posjet učenika 4.a, i 4. b ekonomske struke u Zagreb u 

trajanju od 1 dana, posjet Saboru Republike Hrvatske i kazališna predstava u Kazalištu 

Kermpuh – 16.12.2016., prijevoznik „Krolo-Turist“ Martin, 
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12. Damir Blažević, Božidar Sabo, Darko Eršetić i Josip Brkić – posjet učenika 2. i 3. 

elektro u Zagreb i Svetu Nedelju u trajanju od 1 dana, posjet Rimac Automobili u 

Svetoj Nedelji, advent u Zagrebu – 22.12.2016. , prijevoznik „Krolo-Turist“ Martin, 

13. Snježana Krištofik Juranić, Anđelko Cvijetović i Vesna Dudjak –  posjet učenika 3. jg. 

i 3. ekon. u Zagreb u trajanju od 1 dana, posjet Islamskom centru, Hrvatskom saboru i 

Areni Zagreb, koncertu grupe Gregorian – 9. 2. 2017., prijevoznik Matija Grgurić iz 

Velimirovca, 

14. Goran Hajnal, Mario Vučković i Josip Brkić – jednodnevni izlet učenika 4. pmg i 4. b 

og u Zagreb i Krško, u trajanju od 1 dana posjet nuklearnoj elektrani Krško, 

Tehničkom muzeu Nikola Tesla u Zagrebu i Muzeu iluzija u Zagrebu – 1.3.2017., 

prijevoznik „Ortran“ Osijek, 

15. Vesna Dudjak, Danica Čiček, Lidija Lovrić i Danijela Puhanić- posjet učenika 3. a i 3. 

b ekonomske struke u Osijek u trajanju od 1 dana, posjet Osječkoj pivovari i HGK-

Županijsku komoru Osijek – 3.3.2017., prijevoznik „Krolo-Turist“ Martin, 

16. Josip Kršan Vilim Bosak, Kristina Knežević, Ivan Bošnjak, Jelena Repinc i Marica 

Gazilj - jednodnevni izlet učenika 2. i 3. strojara, 2. trgovine i 3. frizera u Sarajevo u 

trajanju od 1 dana, posjet gradskoj jezgri grada Sarajeva – 25.3.2017., prijevoznik 

„Ortran“ Osijek,  

17. Kristina Novak, Tanja Horvat i Lidija Lovrić – posjet učenika 2. a i 2. b ekonomske u 

Đakovo u trajanju od 1 dana, terenska nastava posjet Đakovačkoj katedrali, Spomen 

muzeu biskupa Josipa Jurja Strossmayera, gradski korzo, Strossmayerov park i 

Pastuharnu – 31.3.2017., prijevoznik Orion tours Đakovo, 

18. Verica Franjin i Krunoslav Kovačević – posjet učenika 2. i 3. razred poljoprivredni 

tehničar u Požegu u trajanju od 1 dana, posjet obiteljskog gospodarstva Grbić d.o.o. 

vinarki podrum i vinogradarske površine Veleučilišta u Požegi – 4.4.2017., 

prijevoznik  Krolo Turist Martin, 

19. Goran Hajnal i Sanela Mandić Vidaković – posjet učenika 2. a i 2. b opće gimn. u 

Zagreb u trajanju od 1 dana, posjet Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – 

7.4.2017., prijevoznik „Panturist“, Osijek, 

20. Senka Erdeš, Mirjana Rajić Zebić i Adrijana Rajić – posjet učenika 1. jg i 2. pmg u 

Zagreb, u trajanju od 1 dana, obilazak Prirodoslovno-matematičkog fakultetu, 

kemijski odsjek - 7.4.2017., prijevoznik „Ortran“, Osijek, 

21. Mirela Rukavina Sabo, Davor Ilić i Zdenko Lovrić – izvanučionička nastava 1. i 2. 

pmg i 1. jezične gimn. u Beč, u trajanju od 2 dana – 5. i 6. 5.2017., prijevoznik Orion 

tours Đakovo, 

22. Goran Hajnal – posjet učenika 3. pmg u Zagreb, u trajanju od 1 dana, posjet Institutu 

Ruđer Bošković – 13.5.2017., prijevoznik Hrvatske željeznice, 

23. Goran Hajnal, Barbara Knežević i Dunja Irha Baričević – dvodnevna ekskurzija 

učenika 2.a i 2. b opće gimn. u Budimpeštu,  2. i 3. 6. 2017., prijevoznik Brod Tours 

Slavonski Brod, 

24. Kristina Knežević, Leopoldina Mijatović i Snježana Kosić – posjet učenika 1. a i 1. b 

opće gimnazije u Zagreb, u trajanju od 1 dana, obilazak grada te posjet kazališnoj 

predstavi, mjuzikl u kazalištu Komedija u Zagrebu – 10.6.2017., prijevozik „Ortran“ 

Osijek, 

25. Danica Čiček, Vesna Dudjak, Leopoldina Mijatović i Josip Brkić – maturalno 

putovanje učenika 3. a i 3. b ekonomske, 3. jezične gim. i 3.elektro u Rimini (Italija), u 

trajanju od 5 dana 23.8 -28.8.2017., prijevoznik Panturist Osijek, 

26.  Mirjana Rajić Zebić, Zrinka Amidžić, Ivan Hajek i Ivan Kruljac – maturalno 

putovanje učenika 3. pmg, 3. a i 3. b opće gimnazije u Rimini (Italija), u trajanju od 6 

dana 24.8 -30.8.2017., prijevoznik Brod Tours Slavonski Brod 
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AD 6. 

 Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ ravnatelju koji 

utvrđuje da pod ovom točkom nema ništa. 

 

 Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 19,10 sati. 

 

 ZAPISNIČAR:            PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA: 

Klementina Liška, dipl.iur.     Tanja Babić, dipl.oec. 

 

 
 


