
ZAPISNIK 9. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

održane 27. kolovoza 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.  

Svi učitelji su nazočni. 

Dnevni red:  

1. Usvajanje  zapisnika 8. sjednice Učiteljskog vijeća  

2. Uspjeh učenica na ispitima za osobne potrebe 

3. Satnice 

4. Zamolbe 

5. Razno 

  

Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

Ad 1) Zapisnik 8. sjednice Učiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

Ad 2) Uspjeh učenika za osobne potrebe 

Učenica Emili Jurcan uspješno je akcelerirala drrugi razred i položila ispite za 2. razred,  

predmete harmonika i solfeggio s ocjenom odličan (5). Opći uspjeh učenice je odličan. 

Učiteljsko vijeće pohvaljuje učenicu za odličan uspjeh i uzorno vladanje. 

Učenica Gloria Kevrić uspješno je položila ispite 1. razreda za osobne potrebe, predmete gitara 

i solfeggio s ocjenom odličan (5). Opći uspjeh učenice je odličan. Učiteljsko vijeće pohvaljuje 

učenicu za odličan uspjeh i uzorno vladanje. 

Učenica Iva Barišić uspješno je položila ispite 1. razreda za osobne potrebe, predmete gitara i 

solfeggio s ocjenom odličan (5). Opći uspjeh učenice je odličan. Učiteljsko vijeće pohvaljuje 

učenicu za odličan uspjeh i uzorno vladanje. 

Ad 3) Zamolbe za školsku godinu 2019./2020. godinu 

Majka Marina Kevrić uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da se njezinoj kćerki Gloriji Kevrić 

odobri akceleracija trećeg razreda u školskoj godini 2019./2020. Učiteljsko vijeće jednoglasno 

je odobrilo zamolbu. Povjerenstvo za praćenje učenice tijekom nastavne godine čine Haris 

Brković, Marijana Gulić i Suzana Ursić. 

Majka Anica Knezek uputila je zamolbu Učiteljskom vijeću da se njezinoj kćerki Petri Gluhić 

odobri nastavak osnovnog glazbenog obrazovanja i ponovni upis u 6. razred osnovne glazbene 

škole u Područni odjel u Vrsaru. Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo zamolbu.  

Otac Robert Žiković uputio je zamolbu Učiteljskom vijeću da se njegovoj kćerki Michelle Žiković 

odobri nastavak osnovnog glazbenog obrazovanja i ponovni upis u 6. razred osnovne glazbene 

škole. Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo zamolbu.  



Učiteljsko vijeće zaprimilo je zamolbe roditelja za klavir kao izborni predmet u školskoj godini 

2019./2020. za sljedeće učenike: Anabel Jugovac, Leon Petrović, Lorena Bunčić, Mihael 

Prodanović, Mia Janko, Leon Korenić, Vita Blažević, Anteo Blažević, Stella Ljubović, Riccarda 

Labinac, Filip Žiković, Gabriel Milohanić, Juraj Debeljuh, Zoe Binta-Conteh, Etien Šimić u 

Matičnoj školi u Poreču te područni odjel Vrsar: Nina Poropat, Lucija Mišetić i Petra Gluhić. 

Učiteljsko vijeće je raspravljalo o svakoj pojedinačnoj zamolbi i odlučilo odobriti sve zamolbe. 

Ravnateljica je naglasila da svi učenici koji su zatražili i kojima je odobreni izborni predmet 

klavir dužni su cijelu godinu pohađati predmet, savladati zadano gradivo i položiti ispit. 

Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo zamolbe roditelja za teoriju glazbe kao izborni 

predmet u školskoj godini 2019./2020. za sljedeće učenike: Roberta Brčić, Rene Radinović, 

Sara Pavlić, Sofija Čehić, Ana Basanić, Sara Krevatin, Mia Mijatović, Anabel Jugovac, Leon 

Petrović, Lorena Bunčić, Mihael Prodanović, Mia Janko, Leon Korenić, Vita Blažević, Anteo 

Blažević, Stella Ljubović, Riccarda Labinac, Filip Žiković i Gabriel Milohanić, u Matičnoj školi u 

Poreču  te područni odjel: Nina Poropat, Lucija Mišetić i Petra Gluhić. Učiteljsko vijeće je 

raspravljalo o svakoj pojedinačnoj zamolbi i odlučilo odobriti sve zamolbe. Ravnateljica je 

naglasila da svi učenici koji su zatražili i kojima je odobreni izborni predmet klavir dužni su 

cijelu godinu pohađati predmet, savladati zadano gradivo i položiti ispit. 

Majka Stanislava Beletić uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da učenica Lana Beletić pohađa 

nastavu zbora umjesto orkestra. Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo zamolbu. 

Majka Sandra Labinac Bilić uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da učenica Beti Bilić pohađa 

nastavu zbora i harmonikaškog orkestra. Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo zamolbu. 

Majka Anica Knezek uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da učenik Matija Gluhić odobri 

pohađanje nastave gudačkog orkestra Umjetničke škole Poreč. Učiteljsko vijeće jednoglasno 

je usvojilo zamolbu. 

Roditelj  učenice Teodore Žužić uputili su Učiteljskom vijeću zamolbu da odobri pohađanje 

gudačkog orkestra učenici Teodori Žužić. Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo zamolbu.  

Roditelji sljedećih učenika su uputili Učiteljskom vijeću zamolbe za pohađanje zbora u 

Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar: Massimo Žiković, Sandi Herak, Matteo Mofardin, Pia 

Kovačić, Mateo Maras, Tina Krt, Lea Jukić, Dita Šegon, Julija Stojimirović, Elena Popović, Petra 

Pilat, Leon Stanislav Mrkobrada, Mauro Krevatin, Roko Marić Drvoličanin, Ana Ćosić, Marina 

Čehić, Django Bajilo, Sara Krevatin, Martin Mijojlić, Lucija Mišetić, Nina Poropat, Ivano Vučak, 

Teodora Žužić, Matija Gluhić. Učiteljsko vijeće pojedinačno je raspravljalo o svakoj zamolbi i 

jednoglasno je usvojilo zamolbe.  

Majka Jasna Brajković uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da se učenici Viti Brajković odobri 

pohađanje nastave komorne glazbe Umjetničke škole Poreč. Učiteljsko vijeće jednoglasno je 

usvojilo zamolbu. 

Majka Marija Pulišić uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da se učenici Lani Paulišić odobri 

pohađanje nastave gudačkog orkestra Umjetničke škole Poreč. Učiteljsko vijeće jednoglasno 

je usvojilo zamolbu. 



Majka Marina Vladušić uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da učenica Stefany Vladušić 

pohađa harmonikaškog orkestra. Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo zamolbu. 

Majka Silvia Szabo Jurišević uputila je Učiteljskom vijeću zamolbu da se učenici Niki Jurišević 

odobri pohađanje nastave komorne glazbe Umjetničke škole Poreč. Učiteljsko vijeće 

jednoglasno je usvojilo zamolbu. 

Roditelji sljedećih učenika su uputili Učiteljskom vijeću zamolbe za pohađanje zbora u 

redovitim osnovnim školama za učenike: Daniel Đaković, Matija Plačko, Alex Labinjan, Maša 

Vukadinović Šimičić, Enola Tomčić, Rene Radinović, Marko Ljubešić, Viktorija Komšić, Antea 

Čehić, Erin Pavlić, Neva Blažević, Anika Blažević,Teo Milohanić, Leon Petrović, Josip 

Vadinjof,Lana Brčić, Zoe-Binta Conteh, Petra Braičin, Laura Čendak, Leo Majkus, Sofija Čehić. 

Učiteljsko vijeće raspravljalo je o svakoj pojedinačnoj zamolbi i jednoglasno je usvojilo 

zamolbe.  

Ad 4) Satnice 

Ravnateljica je podijelila svim učiteljima satnice te ih zamolila da pregledaju te se izjasne 

ukoliko imaju primjedbe i ispravke. Učitelji su prihvatili satnice u kojima je naveden 

neposredno odgojno-obrazovni rad s učenicima.  

Ad 5) Razno  

Ravnateljica je navela da će školske godine 2019./2020. pročelnica gudačkog odjela biti 

učiteljica violine Matea Beotić. 

Zamolila je sve učitelje da do kraja tjedna održe stručne aktive po odjelima i da se dogovore o 

elementima ocjenjivanja i nastavnom gradivu za sljedeću školsku godinu.  

Ravnateljica je obavijestila učitelje da je sljedeća sjednica u petak, 6.9.2019. u 10 sati. 

 

Sjednica je završila u 11,30 sati.  

 

 Zapisničar:        Ravnateljica: 

          Ana Horvatek              Sanjica Sara Radetić 

       _______________                                                          ___________________ 

 

 

 


