
 

KLASA: 602-03/20-01/285 
URBROJ: 251-89-02-20-1 
U Zagrebu, 25.08.2020. 

 

Sukladno članku 56. Statuta Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, uz prethodnu suglasnost 
Školskog odbora od dana 27.02.2020. godine, Ravnatelj škole, dana 25.08.2020. godine donosi  

ODLUKU   
O ORGANIZACIJI RADA 

 SPORTSKOG ODJELJENJA WEB DIZAJNA 
 

Članak 1. 
 

          „Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima sportskog razreda web dizajna, koji su 
sportaši u natjecateljskim kategorijama, sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim 
pripremama.  
            Učeniku športašu mogu se odobriti športski dopust ili slobodni dani samo za natjecanja ili 
organizirane pripreme športaša.  
            Dnevni treninzi moraju se prilagoditi školskoj satnici te se zbog njih ne smije izostajati s 
nastave niti se izostanci mogu opravdati.  
            Klub ili hrvatski nacionalni savez zamolbom traži od Škole športski dopust u 
primjerenom roku prije termina koji se traži.  
            Odluku o športskom dopustu dužem od sedam radnih dana donosi Nastavničko vijeće na 
prijedlog ravnatelja.“ 

Članak 2. 
 
          „Provjera znanja sportskog razreda web dizajna se organizira u dogovoru sa svakim 
učenikom odnosno razrednim odjelom ili nastavnik sam najavi provjeru znanja.  
            Predmetni nastavnici dužni su nadnevke dogovorene provjere znanja upisati kod svakog 
učenika i to najmanje pet (5) dana prije same provjere.  
            Praćenje i vrednovanje rada učenika obavlja se neprekidno ili nakon savladanog dijela 
programa.   
             Učenici koji tijekom školovanja izgube status športaša, gube pogodnost dogovaranja 
provjere znanja, te sve ostale pogodnosti koje proizlaze iz statusa sportaša. 



             Za upis u svaki sljedeći razred učenik je dužan priložiti potvrdu odgovarajućeg 
hrvatskog nacionalnog saveza o statusu sportaša.“ 

 
Članak 3. 

 
          „Učenicima sportskog razreda web dizajna koji izbjegavaju poštivati dogovorene ili 
najavljene termine provjere znanja, Nastavničko vijeće svojom odlukom može ukinuti takav 
način provjere znanja. „ 
           „Zbog osobitog načina rada u sportskom razredu web dizajna, nastavnici su dužni 
osigurati učenicima individualne konzultacije i druge vidove pomoći zbog lakšeg savladavanja 
programa, što je nužno s obzirom na postojanje športskih dopusta.  
            Pomoć iz stavka 1. ovog članka odnosi se na gradivo koje se svladavalo za vrijeme 
izbivanja učenika. Nastavničko vijeće može odrediti nastavnika koji bi mentorski pratio 
savladavanje gradiva i drugih školskih obveza učeniku kojemu je to potrebno, a što se utvrđuje 
temeljem kriterija koje propisuje Nastavničko vijeće.“ 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.   

 
 

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju 

Dubravko Deželić, ravnatelj 

 

 

                                                                      

 


