
ZAPISNIK 1. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

održane 9. rujna 2019. godine s početkom u 10,00 sati 

u Dvorani 1 Umjetničke škole Poreč, Narodni trg 1 

Sjednica je započela u 10,00 sati uvodnom riječju ravnateljice Sanjice Sare Radetić, po 

ustanovljenom kvorumu Učiteljskog vijeća.  

Opravdano su odsutni učitelji Toni Turković, Mirjana Siladić i Maja Orišković. 

Dnevni red:  

1. Usvajanje  zapisnika 9. sjednice Učiteljskog vijeća  

2. Izvješće za šk. godinu 2018./2019. 

3. Godišnji plan i program za šk. godinu 2019./2020. 

4. Školski kurikulum za šk. godinu 2019./2020. 

5. Zamolbe 

6. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 

srednjoj školi 

7. Pravilnik o pedagoškim mjerama 

8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te 

javnim ispravama u školskim ustanovama 

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova o 

poduzimanju zaštite prava učenika, te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

10. Etički kodeks 

11. Kućni red 

12. Pravilnik o radu 

13. Prijedlog godišnjih nagrada HDGPP-a 

14. Odluke o obvezama učitelja u šk. god. 2019./2020. 

15. Razno 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Ad 1) Zapisnik 9. sjednice Učiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

Ad 2) Izvješće za šk. godinu 2018./2019. 

Ravnateljica je iznijela Izvješće za školsku godinu 2018./2019.  

Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće za školsku godinu 2018./2019. 

 

Ad 3) Godišnji plan i program za šk. godinu 2019./2020. 

Ravnateljica je iznijela Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020.  Učiteljsko 

vijeće jednoglasno je usvojilo Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020.  

Ravnateljica je istaknula važnost održavanja svakog sata nastave za svakog pojedinog 

učenika te da je važna dobra priprema učitelja i da se za svakog učenika na individualnoj 

nastavi napravi najbolji plan rada za ovu školsku godinu, a isto tako i na skupnoj nastavi. 

 

 



Ad 4) . Školski kurikulum za šk. godinu 2019./2020. 

Ravnateljica je iznijela Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020. Učiteljsko vijeće 

jednoglasno je usvojilo Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.  

Ad 5) Zamolbe  

Majka Suzana Kramar uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da njezinom sinu Luki Kramaru, 

učeniku 5. razreda harmonike, odobri akceleraciju u 6. razred zbog odlaska u Pazin u srednju 

školu sljedeće godine. Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo ovu zamolbu. Imenovani 

učitelji u komisiju za praćenje napretka učenika su Ana Šterpin Zagoranski, Saša Šolić i Matija 

Poropat.  

Roditelji učenika Borne Vrbljančevića, Michelle Markuš i Laure Černjul uputili su Učiteljskom 

vijeću zamolbe za pohađanje zbora u redovitim osnovnim školama. Učiteljsko vijeće 

pojedinačno je raspravljalo o svakoj zamolbi i jednoglasno usvojilo zamolbe. 

Ad 6) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 

srednjoj školi 

Ravnateljica je upoznala učitelje s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima 

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i izvijestila sve učitelje o promjenama u 

Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj 

školi koje su stupile na snagu.  

Ad 7) Pravilnik o pedagoškim mjerama 

Ravnateljica je upoznala učitelje s Pravilnikom o pedagoškim mjerama. 

Ad 8) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji 

te javnim ispravama u školskim ustanovama  

Ravnateljica je upoznala učitelje s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.  

 

Ad 9) Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova o 

poduzimanju zaštite prava učenika, te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

Ravnateljica je izvijestila učitelje o promjenama u Pravilniku o načinu postupanja odgojno-

obrazovnih radnika školskih ustanova o poduzimanju zaštite prava učenika, te prijave svakog 

kršenja tih prava nadležnim tijelima. 

 

Ad 10) Etički kodeks 

Ravnateljica je upoznala učitelje s Etičkim kodeksom škole te posebno istaknula pravilo da ni 

učenici ni učitelji ne koriste mobilni telefon tijekom nastave te da joj se obrate ukoliko imaju 

problema s istim. 

 

Ad 11) Kućni red 

Ravnateljica je upoznala  učitelje s Kućnim redom škole. 

 

 



Ad 12) Pravilnik o radu  

Ravnateljica je upoznala učitelje s Pravilnikom o radu.  

 

Ad 13) Prijedlog godišnjih nagrada HDGPP-a 

Ravnateljica je predložila učiteljicu Vilijanu Šugar za godišnju nagradu HDGPP-a koja se složila 

s prijedlogom ravnateljice, te je Učiteljsko vijeće jednoglasno donijelo odluku da se učiteljicu 

Vilijanu Šugar kandidira za godišnju nagradu HDGPP-a.  

 

Ad 14) Odluke o obvezama učitelja u šk. god. 2019./2020. 

Ravnateljica je napomenula učiteljima da će Odluke o obvezama učitelja u šk. god. 

2019./2020. dobiti i potpisati nakon sjednice Školskog odbora 19.9.2019. i da će nastavu od 

9.9.2019. obavljati prema satnicama koje je sa svim učiteljima dogovorila, koje su svi dobili i 

prihvatili i da će nastavu obavljati prema dogovorenom rasporedu nastave. 

 

Ad 15) Razno 

Ravnateljica je zamolila razrednike da na roditeljskim sastancima izaberu predstavnike/ce u 

Vijeće roditelja i na prvom satu solfeggia da izaberu predstavnika/cu razrednog odjela u 

Vijeća učenika te da proslijede poziv na sjednice koje će se održati 18. rujna 2019. godine u 

Koncertnoj dvorani, Kandlerova 2.  

Ravnateljica je istaknula da je važno da učitelji napomenu učenicima i roditeljima da je video 

nadzor u hodnicima škole već prihvaćen Godišnjim planom i programom za 2018./2019. 

godinu te usvojen na Učiteljskom vijeću, Roditeljskom vijeću, Vijeću učenika i Školskom 

odboru.  

Ravnateljica je poželjela svim učiteljima sretnu i uspješnu novu školsku godinu, motivirala ih 

svojim pozitivnim stavom, pohvalom i riječima te da se i dalje trude dati najbolje od sebe 

svakom učeniku te da im pomognu da postignu svoje najviše potencijale.  

Sjednica je završila u 12,30 sati.  

 

 Zapisničar:        Ravnateljica: 

          Ana Horvatek              Sanjica Sara Radetić 

       _______________                                                          ___________________ 

 

 

 

 


