
Škola za modu i dizajn 
Zagreb 
 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 18. sjednice Nastavničkog vijeće  
održane, 14.travnja 2021. u 15.00sati putem aplikacije ZOOM. 
 
 
Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika; 
2. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi (izlaže Maja Dadić Žeravica); 
3. Plan upisa za školsku godinu 2021./2022. 
4. Zamolbe učenika; 
5. Pedagoške mjere; 
6. Razno – obavijesti. 

 
Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća. 
 
Ad 2.  Ravnateljica škole Maja Dadić Žeravica je izložila Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi koji 
je donesen na 50.sjednici Školskog odbora održanoj 11.ožujka 2021.  Protokol o postupanju u slučaju 
nasilja u školi nastao je zajedničkim radom stručnih suradnica Ive Sokić – pedagoginje, Lee Cikron – 
psihologinje, Igora Čaića – tajnika i Maje Dadić Žeravica – ravnateljice Škole za modu i dizajn na temelju 
članka 70. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, 
br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 
64/20.) te članka 28. Statuta Škole za modu i dizajn, a u suradnji s Nastavničkim vijećem, Vijećem 
roditelja i Vijećem učenika. 
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi odnosi se na prevenciju mogućih situacija povećanog 
rizika, kao i na postupanje u konkretnim situacijama s ciljem zaštite učenika i svih zaposlenika koji o 
njima skrbe u procesu odgoja i obrazovanja. Sastoji se od 7. dijelova :  

1. Uvod; 
2. Opće prihvaćena definicija nasilja; 
3. Postupanje škole u slučaju neprimjerenog ponašanja u školi; 
4. Postupanje škole u slučaju saznanja ili sumnje o nasilju ili zanemarivanju u obitelji učenika; 
5. Postupanje škole u slučaju saznanja ili sumnje na seksualno nasilje; 
6. Postupanje škole u slučaju sumnje na suicidalne sklonosti i povezana rizična ponašanja; 
7. Evidencija škole o nasilju u školi; 

Protokol se nalazi na web stranici Škole za modu i dizajn.  
 
Ad 3. Školski odbor Škole za modu i dizajn, prihvatio je plan upisa u školsku godinu 2021./2021. kako 
slijedi: 
- 1.a – dizajner odjeće = 26.učenika; 
- 1.b – modni tehničar = 26.učenika; 
- 1.c – modni tehničar = 18.učenika i tehničar modelar obuće i kožne galanterije = 8.učenika;  
- 1.d – tekstilno – kemijski tehničar = 26.učenika; 
- 1.h – krojač = 13.učenika i galanterist = 13.učenika. 
 
Ad 4. Nastavničko vijeće je prihvatilo i pozitivno riješilo zamolbe učenika. 
 



Ad 5. Na prijedlog Razrednog vijeća, Nastavničko vijeće jednoglasno je izreklo odgojnu mjeru – opomena 
pred isključenje zbog zanemarivanja učeničkih obveza. 
 
Ad 6. Ravnateljica škole obavijestila je razrednike da se održani roditeljski sastanci trebaju upisati u 
dnevniku rada bez obzira putem koje aplikacije su održani. 
Predmetni ispiti se neće održati ukoliko učenici koji imaju više od 30% ispričanih izostanaka odgovaraju 
najkasnije 2 tjedna prije završetka nastavne godine. 
 
 
Zagreb, 16.travnja 2021. 
 
Zapisničar:                                                                                                                   Ravnateljica: 
G.Čegec 


