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                                        R A D N I   Ž I V O T O P I S 
 

              Rođena 25. rujna 1962. Osnovnu i srednju školu završila u Novoj Gradiški, i to 
1981. Te godine upisuje studij kroatistike (tada jugoslavistike) Sveučilišta u Zagrebu. 
Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. i stekla zvanje profesor 
hrvatskoga jezika. 1984. godine na Fakultetu političkih znanosti usporedno upisala studij 
novinarstva na kojem je apsolvirala. 2008. nakon odslušane propisane nastave stekla 
zvanje operater na računalima. 
1987.  zaposlena kao profesor hrvatskoga jezika u Srednjoj školi «Ivan Švear« u Ivanić 
Gradu, od 1998. u Osnovnoj školi «Mato  Lovrak«, a od 31. siječnja 1999. u Gimnaziji 
Nova Gradiška, gdje i sada radi.  
Od 1. rujna 2015. ravnateljica je Gimnazije Nova Gradiška. 
2006. promovirana u zvanje nastavnika mentora za hrvatski jezik, a 25. studenoga 2011. 
u zvanje profesor savjetnik 
Dva puta (2005. i 2009.) primila priznanje ministra znanosti i obrazovanja za vrstan rad s 
učenicima 
2013., 2014. i 2015. bila suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) kao članica  
Državnoga povjerenstva za natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika.       
Suradnica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) jer je od 
2013. članica stručne radne skupine za izradu zadataka iz Hrvatskoga jezika na državnoj 
maturi. 
Inicijator osnivanja Kluba čitatelja u Gradskoj knjižnici. Pokretač i nositelj jedinstvenoga 
projekta u Hrvatskoj Cijeli grad čita koji se u suradnji s Gradskom knjižnicom organizira 
svake godine na Međunarodni dan čitanja 23. listopada. 
 
Od prosinca 2018. članica mentorskoga tima ravnatelja za provedbu cjelovite kurikularne reforme 
U sklopu mentorskoga tima prošla edukacije British Councila: VOĐENJE I UPRAVLJANJE 
ŠKOLSKOM USTANOVOM, i to: 16. – 18. siječnja 2019., TERME JEZERČICA,18. -23. ožujka 
2019., Edinburgh,  12. – 15. svibnja 2019., Brač,  2. – 3. prosinca 2019., Terme Tuhelj. 
 
Od svibnja 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenuje ju za članicu mentorskoga tima za 
provedbu 4. faze cjelovite kurikularne reforme. 
 
 
                                                                                                       Ljiljana Ptačnik  
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