
ZAPISNIK 2. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

 

održane 5. studenog 2018. godine s početkom u 10,30 sati 

 u Dvorani 1  Umjetničke škole Poreč, Narodni trg 1 

 

 

Sjednica je započela u 10,30 sati uvodnom riječju ravnateljice Sanjice Sare Radetić, po 

ustanovljenom kvorumu Učiteljskog vijeća.  

 

 

Opravdano su odsutni učitelji Jerko Crljenko, Samanta Stell, Sanja Pančevski, Hrvoje Hleb, 

Alen Bernobić i Andrea Viljanac. 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika  1. sjednice Učiteljskog vijeća 

2.         Komisija za pripravnički staž Matee Beotić 

3. Zamolbe 

4. Pripreme za Poreč Fest i HUGIP 

5. Dodjela nagrade za Dan HDGPP-a u Zagrebu 

6. Predavanje pedagoginje Ksenije Matuš na temu „Motivacija po pitanju etike u 

komunikaciji i u širem smislu odgoja“ 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

  

Ad 1) Zapisnik  1. sjednice Učiteljskog vijeća bez primjedbi Učiteljsko vijeće jednoglasno je 

usvojilo. 

 

Ad 2)  Učiteljsko vijeće odredilo je komisiju za pripravnički staž učiteljice violine Matee 

Beotić u sastavu: učiteljica violine Sanja Pančevski, pedagoginja Ivona Orlić i ravnateljica 

Škole Sanjica Sara Radetić. 

 

Ad 3)  Majka učenice Nike Hočevar uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da  odobri njenoj 

kćeri pohađanje nastave zbora u Umjetničkoj školi Poreč u školskoj godini 2018./2019. 

Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo zamolbu, uz uvjet da dostavi prijepis ocjena i 

izostanke sa zbora u Osnovnoj školi Poreč za 9. i 10. mjesec 2018. godine. 

 

Majka učenice Hanne Ružić Maksuti uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da  odobri 

njenoj kćeri pohađanje nastave zbora u Umjetničkoj školi Poreč u školskoj godini 2018./2019. 

Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo zamolbu, uz uvjet da dostavi prijepis ocjena i 

izostanke sa zbora u Osnovnoj školi Poreč za 9. i 10. mjesec 2018. godine. 

 

Majka Mie Mijatović, učenice 4. razreda gitare, uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da  

odobri njenoj kćeri akceleraciju 5. razreda u školskoj godini 2018./2019. Učiteljsko vijeće 

jednoglasno je odobrilo zamolbu. Povjerenstvo za praćenje akceleracije čine učitelji Luka 

Šugar, Hrvoje Hleb i Sandra Šustereiter. 

 

Majka učenice Nike Fornažar  uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da  odobri njenoj kćeri 

izostanak sa nastave od 12.12.2018. do 21.12.2018. (8 nastavnih dana) zbog priprema i 

natjecanja u jedrenju na Malti. Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo zamolbu. 



 

Ad 4) Ravnateljica je izvijestila Učiteljsko vijeće o pripremama za dvadeseti skup hrvatskih 

gitarista HUGIP, koji će se održati 16. i 17. studenog u Poreču u organizaciji Hrvatske 

udruge gitarskih pedagoga i Umjetničke škole Poreč, te o pripremama za natjecanje Poreč 

Fest u čijem organizacijskom odboru su učitelji Hrvoje Hleb, gitara, Matea Beotić, violina i 

Anthony Havelka, violončelo. Ravnateljica je molila sve učitelje da se uključe koliko mogu, 

prva je faza pronalaženje posebnih nagrada i donatora i u izradi su letci hrvatsko-engleski i bit 

će za koji dan gotovi pa je ravnateljica zamolila da se podijele letci gdje god idemo i gdje je 

primjereno i ima potencijalnih natjecatelja. 

Ad 5) Umjetnička škola Poreč i ravnateljica Sanjica Sara Radetić dobitnici su Nagrade za 

najuspješniju školu i ravnatelja u školskoj godini 2017./2018. koju dodjeljuje Hrvatsko 

društvo glazbenih i plesnih pedagoga ( dopis u prilogu ). 

Ravnateljica i učitelji škole pozvani su od HDGPP-a na dodjelu nagrade i Svečani koncert 17. 

prosinca 2018. godine u Koncertnoj dvorani Muzičke akademije u Zagrebu. 

Ravnateljica se zahvalila učiteljima na svemu trudu i što su predložili nju i školu za nagradu. 

Ravnateljica se zahvalila Harisu na programu i novom načinu organiziranja zajedničkih 

koncerata koji sve vesele i motiviraju. Haris je ovim programom daleko olakšao organizaciju 

koncerata i ravnateljica se od srca zahvalila i ukoliko treba učiteljima pomoć tu je uvijek ona, 

Larisa i Haris. 

Ad 6) Pedagoginja Ksenija Matuš održala je predavanje na temu „Motivacija po pitanju etike 

u komunikaciji i u širem smislu odgoja“. 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 

     Zapisničar                                                                                      Ravnateljica 

    Saša Šolić                                                      Sanjica Sara Radetić 

 

    ______________                                                                   ___________________ 

 

 

KLASA:003-06/18-01/08 

URBROJ:2167/01-57-34-02/01-18-2    

Poreč, 5.11.2018. godine 
 

 


