
Škola za modu i dizajn 
Zagreb 
Prilaz baruna Filipovića 30. 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 12. sjednice Nastavničkog vijeća održane, 23.prosinca 2020. u 14.15 sati putem aplikacije ZOOM. 
 
Sadržaj rada: 

1. Verifikacija zapisnika; 
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u 

strukovnim školama; 
3. Izmjene Godišnjeg odgojno-obrazovnog plana i programa rada škole za 2020./2021. 
4. Verifikacija rezultata uspjeha nakon provedenih razlikovnih i dopunskih ispita; 
5. Razno. 

 
Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća. 
 
Ad 2. M. Dadić Žeravica, ravnateljica Škole za modu i dizajn, pojasnila je Nastavničkom vijeću Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja nastave u strukovnim školama s naglaskom na 
strukovni dio kurikuluma po kojem u jednom razrednom odjelu se mogu ostvarivati zajednički skupovi 
učenja najviše triju strukovnih kurikuluma. Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta izvode se u 
ustanovi uz što veću povezanost s praktičnim dijelom kurikuluma s ciljem što boljeg usvajanja strukovnih 
komponenata( vidi prilog). 
 
Ad 3. Na osnovi odluke MZO-a po kojoj zimski odmor za učenike počinje 24.prosinca 2020. i traje do 
15.siječnja 2021. s time da nastava počinje  18.siječnja 2021. promijenjen je i Godišnji odgojno-obrazovni 
plan i program rada škole za 2020./2021. 
Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo promjene u Godišnjem odgojno-obrazovnom planu i 
programu rada za školsku godinu 2020./2021. 
 
Ad 4. Nastavničko vijeće jednoglasno je verificiralo uspješno položene ispite učenika upućenih na 
dopunske(kemija, plastično oblikovanje) i razlikovne ispite(povijest likovne umjetnosti, glazbena 
umjetnost, osnove plastičnog oblikovanja, kultura življenja, crtanje i slikanje,  teorija oblikovanja, 
tehničko crtanje, pismo) pred povjerenstvima u periodu od 14.prosinca do 22.prosinca 2020. 
 
Ad 5. Nastavnici koji još uvijek nisu potpisali izjave o izvođenju nastave na daljinu trebaju učiniti u što 
kraćem vremenskom roku. 
Ravnateljica i pedagoginja Škole, obavijestile su razrednike i nastavnike o napravljenom pregledu rada u 
dnevniku rada s osvrtom na zapisnike te zamolile da sve bude završeno u cijelosti. 
Također, pedagoginja I.Sokić, izradila je i listu samovrednovanja te način kako će se ta lista pratiti. 
 
Zagreb, 4.siječnja 2020. 
 
Zapiničarka:                                                                                                                Ravnateljica: 
G.Čegec 


