
ZAPISNIK 7. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

održane 24. lipnja 2019. godine s početkom u 16,30 sati 

u Dvorani 1 Umjetničke škole Poreč, Narodni trg 1 

Sjednica je započela u 16,30 sati uvodnom riječju ravnateljice Sanjice Sare Radetić, po 

ustanovljenom kvorumu Učiteljskog vijeća.  

Opravdano su odsutni učitelji Hrvoje Hleb, Haris Brković, Maja Orišković i Samanta Stell. 

Dnevni red :  

1. Usvajanje  zapisnika 6. sjednice Učiteljskog vijeća   

2. Uspjeh učenika uz dopunsku nastavu i akceleracija  

3. Uspjeh učenika za osobne potrebe 

4. Razno  

  

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Ad 1) Zapisnik 6. sjednice Učiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

Ad 2) Uspjeh učenika uz dopunsku nastavu i akceleracija 

Učitelj gitare Luka Šugar održao je dodatnu nastavu za učenicu Saru Ružić Maksuti u trajanju od 

10 sati te je učenica s dobrim uspjehom (3) položila ispit iz instrumenta gitara. Iz predmeta 

solfeggio učenica je ocijenjena s ocjenom odličan (5) te završava 2. razred općim uspjehom vrlo 

dobar. 

Učenica Lukrecija Skolan uspješno je akcelerirala 3. razred, ocijenjena je ocjenom odličan (5) za 

instrument gitara i solfeggio te stoga ima odličan uspjeh I pohvalnicu Učiteljskog vijeća za 

odličan uspjeh I uzorno vladanje. 

Učiteljsko vijeće odobrilo je termin za ispit iz instrumenta truba za učenika Damjana Čekića u 

ponedjeljak, 1. srpnja 2019. godine u 10,00 sati, a ispitnu komisiju čine učitelji Alen Bernobić, 

Toni Turković i Anamarija Škara Youens.  

 

Ad 3) Uspjeh učenika za osobne potrebe 

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

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

jednoglasno je odobrilo zamolbu na 6. sjednici. Ispit za predmet klavir za učenika Adama 

Jugovca održao se 24. lipnja 2019. godine u 15,45 sati, a u ispitnoj komisiji bili su učitelji: Andrea 

Viljanac, Suzana Ursić i Aleksandra Orbanić (predsjednica). Učenik je položio predmet klavir s 

vrlo dobrim uspjehom (4). Ispit za predmet solfeggio održao se istog datuma u 16,00 sati, a u 



ispitnoj komisiji bili su učitelji: Saša Šolić, Marija Poropat i Marijana Gulić (predsjednica). Učenik 

je položio solfeggio s odličnim uspjehom (5) te završio prvi razred za osobne potrebe s odličnim 

uspjehom koji se upisuje u posebnu Matičnu knjigu za osobne potrebe. 

Ravnateljica je zamolila razrednicu prvog razreda Suzanu Ursić da napiše svjedodžbu, 

pohvalnicu I Matičnu knjigu.  

Ad 4) Razno 

Ravnateljica se zahvalila učitelju Anthonyju Havelki na izrazito predanom i kvalitetnom radu u 

našoj školi i izrazila žaljenje što Anthony od sljedeće školske godine više neće biti dio našeg 

kolektiva.  

Ravnateljica je pohvalila učiteljicu Andreju Široki i učenice suvremenog plesa I pedagoginju Anu 

Horvatek na nastupu povodom Dana OŠ Poreč. Ravnateljica je posebno pohvalila učiteljice 

Andreju Široki i Anu Šterpin Zagoranski  i učiteljice Mirjanu Siladić i Vilijanu Šugar na pozivu i 

pomoći na izvrsnom nastupu učenica osnovne škole suvremenog plesa i Antonele Glavić u 

Medulinu povodom Svjetskog dana glazbe.  

Ravnateljica je pozvala sve učitelje da podrže završne koncerte učenika Andree Zakinje i 

Antonele Glavić. Ravnateljica je izvijestila Učiteljsko vijeće da od 1.7.2019. poslujemo isključivo 

preko e-računa.  

 

Sjednica je završila u 17,30 sati.  

 

 Zapisničar:        Ravnateljica: 

          Ana Horvatek              Sanjica Sara Radetić 

       _______________                                                          ___________________ 

 

KLASA: 

UR BROJ: 

Poreč, 24.6.2019. godine 


