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URBROJ: 2178/15-04-01-21-2 

Nova Gradiška, 28. rujna 2021. 

                                                     Z A P I S N I K 

 

s konstituirajuće sjednice Školskoga odbora, održane u utorak 28. rujna 2021. s početkom u 

18,30 sati  u zbornici Škole. 

 

Prisutni su članovi Školskog odbora  imenovani od Nastavničkog vijeća Koraljka Hausnet-

Lasović i Ivana Škarica, Vijeća roditelja Melita Dragić, predstavnik radnika Daniel Bedeničić 

te članovi Školskog odbora imenovani  od strane osnivača Dražen Oršulić, Mladen Ivošević i 

Ivan Curić. 

Prisutna ravnateljica Ljiljana Ptačnik i tajnica Ivana Conjar. 

 

Ravnateljica Ljiljana Ptačnik pozdravila je sve prisutne članove, čestitala im na izboru i 

imenovanju i zaželjela puno uspjeha u radu. 

Tajnica Ivana Conjar upoznala je članove Školskog odbora s odredbama Statuta Gimnazije 

Nova Gradiška koje se odnose na imenovanje i rad Školskog odbora. 

Za sjednicu je predložen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D: 
1. -Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

-Verificiranje mandata imenovanih članova 

-Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 

2. Usvajanje Izvješća o radu za školsku 2020./2021. godinu 

3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2021./2022. godinu 

4. Usvajanje Školskog kurikuluma za školsku 2021./2022. godinu 

5. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika 

6. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju 

od 26.8.2021. za radno mjesto srtučni suradnik psiholog - pripravnik  

7. Odluka o davanju na korištenje školskog prostora za školsku 2021./2022. godinu  

8. Davanje suglasnosti za jedan razredni odjel prirodoslovne gimnazije 

9. Razno 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Daljnje vođenje sjednice preuzeo je najstariji član Školskog odbora Dražen Oršulić. 

 

Ad 1.) Predsjedavatelj sjednice gosp. Dražen Oršulić pročitao je Izvješće o imenovanim 

članovima Školskog odbora. 

Dana 6.7.2021. na skupu radnika Gimnazije Nova Gradiška kao predstavnik radnika izabran 

je i imenovan Daniel Bedeničić. 



Dana 9.7.2021. na sjednici Nastavničkog vijeća iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

izabrane su i imenovane Koraljka Hausnet-Lasović i Ivana Škarica. 

Dana 8.9.2021. na sjednici Vijeća roditelja iz reda roditelja izabrana je i  imenovana Melita 

Dragić. 

Dana 12.9.2021. Rješenjem župana Brodsko-posavske županije imenovani su Dražen Oršulić, 

Mladen Ivošević i Ivan Curić. 

Mandat članova Školskog odbora traje četiri (4) godine. 

 

Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora izvršeno je na  način da su  

članovi Školskog odbora predali osobne iskaznice radi provjere identiteta svakog pojedinog 

člana.  

 

Javnim glasovanjem, dizanjem ruke,  izabran je predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog 

odbora. 

Za predsjednika Školskog odbora predloženi su Koraljka Hausnet-Lasović i Dražen Oršulić. 

Kandidati su suglasni s prijedlogom. Po izvršenom glasovanju predsjedavajući je konstatirao 

da je Koraljka Hausnet-Lasović dobila 3 glasa, a Dražen Oršulić 4 glasa. Konstatirao je da je 

za predsjednika Školskog odbora izabran Dražen Oršulić, a za zamjenika predsjednika  

jednoglasno je izabrana Koraljka Hausnet-Lasović.  

 

Vođenje sjednice nastavio je predsjednik Školskog odbora Dražen Oršulić. 

 

Ad 2.) Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu za školsku 2020./2021. godinu. Izviješće je 

jednoglasno usvojeno. 

 

Ad 3.) Ravnateljica je prezentirala power point prezentacijom prijedlog Godišnjeg plana i 

programa rada za školsku 2021./2022. godinu koji su članovi Školskog odbora, nakon kraćih 

komentara, javnim glasovanjem jednoglasno usvojili. 

 

Ad 4.) Nakon prezentacije prijedloga Školskog  kurikuluma  za 2021./2022. šk. godinu  

članovi Školskog odbora su, nakon kraćih komentara, javnim glasovanjem jednoglasno 

usvojili Školski kurikulum za 2021./2022. školsku godinu. 

 

Ad 5.)  Ravnateljica je podnijela Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih 

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika. Ravnateljica je izvijestila da 

nije bilo kršenja prava učenika, odnosno nijedan slučaj povrede prava učenika službeno nije 

prijavljen. Koordinatorica Koraljka Hausnet-Lasović izvijestila je da su provedene različite 

akcije kako kroz ankete, savjetovanja tako i na individualnom planu koje su sastavi dio 

Školskog preventivnog programa koji škola provodi svake godine. Izvješće je jednoglasno 

usvojeno. 

Ad6.) Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora da je dana 26.8.2021. objavljen 

natječaj za  prijem pripravnika u provedbi mjere '' Stjecanje prvog radnog iskustva / 

pripravništva“ za radno mjesto – stručni suradnik/ica psiholog/inja, na određeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno u trajanju od 12 mjeseci. Na natječaj je pristiglo 3 prijave od kojih 2 

potpuno ispunjavaju uvjete natječaja. Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja u Gimnaziji Nova Gradiška imenovano je Povjerenstvo za procjenu i 

vrednovanje kandidata. Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u 

Gimnaziji Nova Gradiška s prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja 



proveden je razgovor- intervju s Povjerenstvom. Povjerenstvo je za 2 kandidatkinje koje su 

pristupile razgovoru utvrdilo rang listu i dalo pisano mišljenje. Kandidatkinja Edita Oberan 

ostvarila je najveći broj bodova. Ravnateljica predlaže kandidatkinju Editu Oberan, magistra 

psihologije za radno mjesto stručnog suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme - 

40 sati tjedno u Gimnaziji Nova Gradiška. Školski odbor  jednoglasno je izdao prethodnu 

suglasnost da se u radni odnos na radno mjesto stručni suradnik psiholog -pripravnik, na 

određeno puno radno vrijeme- 40 sati tjedno primi Edita Oberan. 

Ad7.) Ravnateljica je upoznala prisutne o potrebi davanja na korištenje zatvorenog i 

otvorenog školskog prostora. Tajnica Ivana Conjar upoznala je prisutne sa procedurom 

davanja na korištenje školskog prostora. Školski odbor jednoglasno donosi odluku o davanju 

na korištenje školskog prostora u školskoj 2021./2022. godini. 

 

Ad8.) Ravnateljica je upoznala članove školskog odbora da se temeljem interesa učenika 

javila potreba za uvođenjem programa prirodoslovne gimnazije u sljedećoj školskoj godini. 

Ukazala je na potrebu pojačane nastave biologije, kemije i fizike posebno za one učenike koji 

žele studirati na tehničkim, prirodoslovnim ili medicinsko-zdravstvenim studijima. 

Važno je napomenuti da Gimnazija Nova Gradiška raspolaže potrebnim kadrovskim i 

prostornim uvjetima. Naš plan upisa temeljio bi se na shemi 3+1 što znači da bismo umjesto 

dosadašnja tri razreda opće gimnazije upisivali 3 razreda opće i 1 razred prirodoslovne 

gimnazije. 

 Stoga ravnateljica traži suglasnost Školskog odbora da se uputi zahtjev osnivaču Brodsko-

posavskoj županiji i Ministarstvu znanosti i obrazovanja za uvođenje jednog razrednog odjela  

prirodoslovne gimnazije od školske godine 2022/2023. Suglasnost je jednoglasno dana. 

 

Ad 9.) Na upit predsjednika Dražena Oršulića o obnovi školske zgrade i izgradnji školske 

dvorane ravnateljica je odgovorila da  osnivač planira obnovu pročelja te izgradnju školske 

sportske dvorane. 

Sjednica je završila s radom u 19,30 sati. 

 

Zapisnik napisala:                                                           Predsjednik Školskog odbora: 

Ivana Conjar, dipl. iur.                                                      Dražen Oršulić, dr.med 

 

 

 

Privitak: 

- Odluka o usvajanju Izviješća o radu za školsku 2020./2021. 

- Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2021./2022. godinu 

- Odluka o usvajanju Školskog kurikuluma za školsku 2021./2022. godinu 

- Odluka o davanju na korištenje zatvorenog školskog prostora površine 1 m2 - dijela 

hodnika za postavljanje automata s toplim i hladnim napitcima i otvorenog školskog 

prostora - školskog dvorišta površine 10 m2 za postavljanje kioska za prodaju zdrave 

hrane i bezalkoholnih pića u školskoj godini 2021./2022. 

- Odluka o izvođenju programa prirodoslovne gimnazije 

 



 


