
ZAPISNIK 6. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

održane 13. lipnja 2019. godine s početkom u 11,30 sati 

u Dvorani 1 Umjetničke škole Poreč, Narodni trg 1 

Sjednica je započela u 11.00 sati uvodnom riječju ravnateljice Sanjice Sare Radetić, po 

ustanovljenom kvorumu Učiteljskog vijeća.  

Svi učitelji prisustvovali su sjednici. 

Dnevni red :  

1. Usvajanje  zapisnika 5. sjednice Učiteljskog vijeća  

2. Uspjeh učenika na kraju nastavne godine, ispisi i dopunska nastava  

3. Zamolbe  

4. Komisija za upise  

5. Razno  

  

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Ad 1) Zapisnik 5. sjednice Učiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

Ad 2) Uspjeh učenika na kraju nastavne godine, ispisi i dopunska nastava   

Svi učenici osnovne glazbene i plesne škole imaju uzorno vladanje. Neopravdanih izostanaka 

nema. Učiteljsko vijeće na prijedlog ravnateljice jednoglasno je donijelo odluku da se pedagoška 

mjera pohvale daje svim učenicima koji su razred završili odličnim uspjehom i uzornim 

vladanjem, učenicima koji su s odličnim uspjehom završili svih šest godina glazbene škole, 

odnosno sve četiri godine plesne škole, te učenicima koji su osvojili nagrade na natjecanjima. 

Razrednici su zaključili sve ocjene po predmetima i opći uspjeh za svakog učenika po razrednim 

odjelima te su istaknuli učenike koji se pohvaljuju od Učiteljskog vijeća za odličan uspjeh i 

uzorno vladanje što je uneseno u zapisnik.  

U 1. A razredu 9 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 1. B razredu 12 učenika završilo je s odličnim uspjehom.  

U 1. C razredu 13 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Učenik Karlo Vukas uspješno je 

akcelerirao  2. razred. 

U 1. D razredu 8 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 1. razredu u Područnom odjelu u Vrsaru 9 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom 

nastavne godine ispisali su se učenici Aleksandra Levanić Rajšić i David Laković. 



U 1. razredu Odjela suvremenog plesa 5 učenica završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom 

nastavne godine ispisala se učenica Alyssa Ilona Mofardin.  

U 2. A razredu 9 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Učenica Sara Ružić Maksuti 

neocijenjena je jer zbog bolesti nije mogla pohađati nastavu i pravovremeno se pripremiti za 

ispit. Učitelj gitare Luka Šugar održat će dodatnu nastavu u trajanju od 10 sati s učenicom 

Sarom Ružić Maksuti. Učiteljsko vijeće prihvatilo je ispitni termin 24. lipnja 2019. godine u 16,00 

sati. Ispitnu komisiju čine učitelji Hrvoje Hleb, Haris Brković i Sandra Šustereiter. 

U 2. B razredu 10 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 2. C razredu 7 učenika završilo je s odličnim uspjehom.  

U 2. D razredu 5 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 2. E razredu 10 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Učenica Lukrecija Skolan uspješno je 

akcelerirala u 3. razred predmet gitara. Učiteljsko vijeće odobrilo je termin ispita za solfeggio 

13. lipnja 2019. godine u 15,15 sati. Ispitu solfeggia će pristupiti učenica Lukrecija Skolan, a 

ispitnu komisiju čine učitelji Matija Poropat, Marijana Gulić i Saša Šolić.  

U 2. A razredu Područnog odjela Vrsar 6 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom 

godine ispisala se učenica Tamara Mišetić. 

U 2. B razredu Područnog odječa Vrsar 5 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 2. razredu Odjela suvremenog plesa 4 učenica završilo je s odličnim uspjehom. 

U 3. A razredu 8 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom nastavne godine ispisao se 

učenik Luka Brenko. 

U 3. B razredu 6 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom nastavne godine ispisala se 

učenica Lea Filipović. U 3. C razredu 5 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 3. razredu Područnog odjela Vrsar 3 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 3. razredu Odjela suvremenog plesa 7 učenica završilo je s odličnim uspjehom. 

U 4. A razredu 7 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Učenica Mijatović Mia uspješno je 

akcelerirala 5. razred. 

U 4. B razredu 7 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 4. C razredu 5 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom nastavne godine ispisala se 

učenica Sofia Selar.  

U 4. D razredu 5 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 4. razredu Područnog odjela u Vrsaru 3 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 



U 4. razredu Odjela suvremenog plesa 4 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 5. A razredu 4 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Učenik Damjan Čekić ocijenjen je 

ocjenom nedovoljan iz predmeta truba, te će učitelj Alen Bernobić raditi dodatnu nastavu s 

učenikom u trajanju od 10 sati. Učenik će polagati ispit 2. srpnja 2019. godine u 17,00 sati, a 

ispitnu komisiju čine učitelji Alen Bernobić, Toni Turković i Anamarija Škara Youens.  

U 5. B razredu 6 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 5. C razredu 7 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom nastavne godine ispisali su se 

učenici Tena Mihoković i Jan Križanec. 

U 5. D razredu 6 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 5. razredu Područnog odjela Vrsar 2 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 6. A razredu 5 učenika završilo je s odličnim uspjehom. 

U 6. B razredu 2 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom nastavne godine ispisala se 

učenica Michelle Žiković. 

U 6. C razredu 3 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom nastavne godine ispisale su se 

učenice Samuele Michel Brečevac i Ela Karuzzi. 

U 6. razredu Područnog odjela Vrsar 2 učenika završilo je s odličnim uspjehom. Tijekom 

nastavne godine ispisala se učenica Petra Gluhić. 

10 učenika završilo je svih 6 razreda s odličnim uspjehom: Paola Piemonte, Vita Đidara, 

Antonela Glavić, Valentina Kodan, Lucija Korlević, Andrea Zakinja, Rebeka Duka i Žanamari 

Komšić.  

Ad 3) Zamolbe 

Majka Adama Jugovca uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da se njezinom sinu odobri 

polaganje ispita za osobne potrebe za 1. razred iz predmeta klavir i solfeggio. Učiteljsko vijeće 

jednoglasno je odobrilo zamolbu. Ispit za predmet klavir održat će se 24. lipnja 2019. godine u 

15,45 sati, a u ispitnoj komisiji bit će učitelji Andrea Viljanac, Suzana Ursić i Aleksandra Orbanić 

(predsjednica). Ispit za predmet solfeggio održat će se istog datuma u 16,00 sati, a u ispitnoj 

komisiji bit će učitelji Saša Šolić, Marija Poropat i Marijana Gulić (predsjednica).  

Ad 4) Komisija za upise 

Druga audicija za upis u osnovnu glazbenu školu održat će se 19. lipnja 2019. godine u 17,00 sati 

u Umjetničkoj školi Poreč, Narodni trg 1. Komisiju za audiciju za glazbenu školu čine učitelji: 

Marijana Gulić (predsjednica), Saša Šolić i Ana Šterpin Zagoranski. 



Druga audicija za upis u osnovnu školu suvremenog plesa održat će se također 19. lipnja 2019. 

godine u 17,00 sati u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Aldo Negri 5, a komisiju za upis 

čine učitelji: Andreja Široki (predsjednica), Vilijana Šugar i Mirjana Siladić. 

Upisi u razrede osnovne glazbene škole i osnovne škole suvremenog plesa održat će se 3. srpnja 

2019. godine od 10,00 do 17,00 sati. U Matičnoj školi u Poreču komisiju čine učitelji: Matea 

Beotić, Antonella Picinić, Saša Šolić, Alen Bernobić, Marijana Gulić, Luka Šugar, Vilijana Šugar, 

Mirjana Siladić i pedagoginja Ana Horvatek. U Područnom odjelu u Vrsaru upisi će se odvijati 

istoga dana, u trajanju od 16,00 do 19,00 sati, a komisiju za upis čine učitelji Andrea Viljanac, 

Paolo Peruško i Sandra Šustereiter.  

Ad 5) Razno 

Ravnateljica je podsjetila sve učitelje da sa svim učenicima rasprave o ocjeni koju su dobili te da 

svi učenici trebaju biti upoznati s ocjenama i svojim uspjehom do zadnjeg dana nastave te isto 

tako da svakom učeniku ukoliko je potrebno obrazlože ocjenu.  

Ravnateljica je posebno pohvalila učenicu plesa, učiteljicu Andreju Široki, razrednicu Mirjanu 

Siladić i korepetirorice Jenny Brković i Anamariju Lovrečić za Završnu plesnu predstavu koja se 

održala u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine. Čestitala je na svim uspješnim koncertima 

prvašića, istaknula i pohvalila sve učitelje za Završni koncert u Vrsaru te je posebno pohvalila 

učitelje i učenike harmonike koji su vodili učenike na Smotru harmonikaša u Pazin. 

Ravnateljica je čestitala učiteljicama savjetnicama Ani Šterpin Zagoranski, Suzani Ursić, Samanti 

Stell i Vilijani Šugar na uspješnim oglednim nastavnim satovima koje su održale pred Višom 

savjetnicom Alicom Hergešić.  

Podjela svjedodžbi i pohvalnica održat će se 2. srpnja 2019. godine u 19,00 sati po klasama u 

Umjetničkoj školi Poreč, a svečana podjela pohvalnica za nagrađene učenike na natjecanjima I 

za završne razrede osnovne glazbene i plesne škole održat će se u 19,30 sati u koncertnoj 

dvorani Škole, Kandlerova 2. Nakon podjele slijedi koncert učenika završnih razreda.  

Sjednica je završila u 13,00 sati.  

 

 Zapisničar:        Ravnateljica: 

          Ana Horvatek              Sanjica Sara Radetić 

       _______________                                                          ___________________ 

 

KLASA: 

UR BROJ: 



Poreč, 13.6.2019. godine 


