
 ZAPISNIK 3. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

 

održane 20. prosinca 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 odsutne učiteljice Jenny Brković i Aleksandra Orbanić. 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika  2. sjednice Učiteljskog vijeća 

2.         Napredak učenika u I. polugodištu 
3. Izvješća s natjecanja 

4. Komisija za pripravnički staž pedagoginje 

5. Razno 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

  

Ad 1)  Zapisnik  2. sjednice Učiteljskog vijeća bez primjedbi Učiteljsko vijeće jednoglasno je 

usvojilo. 

 

Ad 2)   Na upit ravnateljice o napretku učenica koje akceleriraju u ovoj školskoj godini, 

učitelji odnosno komisija za praćenje potvrdila je pozitivan rad i lijepi napredak učenice Mie 

Mijatović koja uspješno napreduje i da će ako ovako nastavi raditi uspješno akcelerirati u 

školskoj godini 2018./2019.  

            Učenica Lukrecija Skolan, također uspješno napreduje i akcelerira u školskoj godini 

2018/2019. što su potvrdili njeni učitelji odnosno komisija za praćenje potvrdila je pozitivan 

rad i lijepi napredak učenice. 

 Na upit ravnateljice kako napreduju ostali učenici, učitelji su potvrdili napredak, samo 

opravdane izostanke i uzorno vladanje učenika.  

 

Ad 3)  Ravnateljica je istaknula, pohvalila te čestitala Ani Šterpin Zagoranski, Anamariji 

Lovrečić i Paolu Peruška na izuzetno uspješnim nastupima i osvojenim nagradama na 

natjecanju u Grazu (Izvješće u prilogu).  

 

Ad 4) Učiteljsko vijeće usvojilo je komisiju za pripravnički staž pedagoginje Ane Horvatek u 

sastavu: pedagoginja Snježana Tićak-Balaž, psihologinja Gordana Vorkapić-Jugovac i 

ravnateljica Sanjica Sara Radetić te da će se nadopuniti Godišnji plan i program sa 

pripravništvom, poslovima i radnim vremenom zaposlene pedagoginje. 

Ad 5) Umjetnička škola Poreč dobila je nagradu za najuspješniju školu u 2018. godini i 

ravnateljica Sanjica Sara Radetić dobila je nagradu za najuspješniju ravnateljicu u 2018. 

godini koju dodjeljuje Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga. Dodjela nagrade bila je 

17.12.2018. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Uspješno nas je predstavila na 

Koncertu i HRT-u Antonela Glavić, učenica Ane Šterpin Zagoranski te je ravnateljica 

čestitala i zahvalila se.  



Posebno se zahvalila svim učiteljima na predlaganju i na predivnoj suradnji i nagradi koja je 

zasluga i nagrada svim učiteljima i zaposlenicima Škole. Ravnateljica je istaknula da samo 

udruženim snagama i jakom, predanom suradnjom moguće je postizati ovakve sjajne 

rezultate. Od srca se zahvalila svim učiteljima i izrazila želju da ovako i još bolje svi 

nastavimo raditi dalje i da je jako, jako zahvalna što je upravo ona ravnateljica i vodi Školu 

već 18.-tu godinu. Svima je poželjela da uživaju u svom radu i da svi zajedno nastave lijepo 

surađivati stvarajući najbolju moguću atmosferu u Školi, na zadovoljstvo i radost svih. 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 

Zapisničar                                                                                      Ravnateljica 

   Matea Beotić                                         Sanjica Sara Radetić 

______________                                                                   ___________________ 

 

 

KLASA:003-06/18-01/09 

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

Poreč, 20.12.2018. godine 
 

 


