Škola za modu i dizajn,
Zagreb
Prilaz baruna Filipovića 30.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 3. sjednice Nastavničkog vijeće održanog 20. listopada 2021. u 10.25sati putem aplikacije MS
TEAMS
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća;
2. Uvođenje primjerenog oblika školovanja;
3. Planiranje i realizacija Padleta kao dijela Školskog preventivnog programa za
šk.god.2021./2022.
4. Zamolbe učenika za promjenu zanimanja;
5. Zamolbe učenika za prebačaj iz drugih škola;
6. Zamolbe učenika za oslobađanje od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture.
Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne sjednice NV.
Ad 2. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za uvođenje primjerenog oblika školovanja –
individualizirani pristup u nastavi za učenike koji imaju zdravstvenih poteškoća na osnovi
liječničke dokumentacije.
Ad 3. Tijekom školske godine 2020./2021. stručne suradnice Iva Sokić, pedagoginja i Lea Cikron,
psihologinja otvorile su novi medij PADLET u realizaciji Školskog preventivnog programa radi
promicanja i poboljšanja psihološke dobrobiti i otpornosti kroz motivacijske poruke i slike. Ove
školske godine 2021./2022. u uređivanju i stvaranju Padleta se uključuju i nastavnici i učenici s
ciljem stvaranja online mjesta koje će sve oraspoložiti i nakratko skloniti misli od briga. Profil
Škole na Padletu ima dvije ploče :
-1. Dnevna doza motivacije – motivacijske slike ( s tekstom ili bez ) koje objavljuju svi po
rasporedu:
- ponedjeljkom – stručne suradnice;
- srijedom – nastavnici;
- petkom – učenici.
-2. Datumi koji vrijede – obilježavanje važnih datuma ( na oglasnoj ploči je popis važnih datuma
i tema). Razrednici s učenicima na satu razrednog odjela biraju pojedinu temu i upisuju razredni
odjel na određeni datum. Svaki razredni odjel dobiva obvezu obilježavanja samo 1. datuma u
školskoj godini i objave samo 1.motivacijske slike.
Ad 4. Nastavničko vijeće je riješilo sve zamolbe učenika ovisno o uvjetima, mogućnostima i
slobodnim mjestima u školi.

Ad 5. S obzirom da u četverogodišnjim zanimanjima nema slobodnih mjesta, NV jednoglasno je
odbilo zamolbe učenika za prebačaj iz drugih škola.
Ad 6. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo i pozitivno riješilo sve zamolbe učenika za
oslobađanje učenika od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na osnovi potvrde školske
liječnice.
Zagreb, 21.listopada 2021.
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