
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

15. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA «KRSTO ODAK» DRNIŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA 

ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRNIŠ, rujan 2019. 

 
 

 

 

 



 

 

- 2 - 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 

ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU 

 

 
   Osnovna glazbena škola «Krsto Odak» Drniš osnovana je 1949. godine. 

   Od siječnja 2002. godine sjedište škole je u novoj zgradi u Drnišu, ulica V. Nazora 4. 

   Od 1. veljače 2000. godine službeno djeluje područni odjel glazbene škole u Kninu, Kreši- 

   mirova ulica 30. 

   Godišnjim planom i programom rada škole za školsku 2019./2020. godinu utvrđuju se: 

 

- opći podaci za školsku 2019./2020. godinu, 

- kalendar rada škole po mjesecima, 

- opći podaci o upisanim učenicima po razredima i odjelima, 

- potreban broj radnih dana odnosno nastavnih sati za provedbu nastavnog plana i 

programa, 

- opći podaci o zaposlenicima potrebnim za izvršenje ovoga plana i programa rada škole, 

   -     kulturna i javna djelatnost škole. 

 

I. OPĆI PODACI: 

 

   Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine. 

   Nastavna godina se ustrojava u dva obrazovna razdoblja (polugodišta). 

   Prvo polugodište traje od 9. rujna do 20. prosinca 2019. godine. Drugo polugodište traje od 

7. siječnja do 17. lipnja 2020. godine. 

   Učenički odmori su: 

- jesenski odmor - od 30. listopada 2019. do 31. listopada 2019.godine, 

- prvi dio zimskog odmora - od 23. prosinca 2019. do 3. siječnja 2020. godine 

- drugi dio zimskog odmora-od 24. veljače do 28. veljače 2020. godine 

- proljetni odmor-od 9. travnja do 10. travnja 2020. godine 

ljetni odmor - od 18. lipnja 2020. godine do početka nastavne godine u školskoj 2020./2021. 

godini, osim za učenike koji polažu razredni, naknadni ili popravni ispit. 

 

   Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana, odnosno 175 radnih dana u  

petodnevnom radnom tjednu. Osnovna glazbena škola «Krsto Odak» Drniš obvezna je ostva- 

riti 175 radnih dana potrebnih za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima 

utvrđenih nastavnim planom i programom za osnovne glazbene škole u Republici Hrvatskoj. 

   Osnovna glazbena škola «Krsto Odak» Drniš obvezna je držati se „Odluke o početku i 

završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih 

škola za školsku 2019./2020. godinu'' koju je donijela ministrica znanosti i obrazovanja 

Republike Hrvatske 8. svibnja 2019. godine. 

   Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program rada te minimum radnih dana propi- 

san navedenom Odlukom za ovu školsku godinu, nastavna se godina može produljiti odlukom 

ureda državne uprave u županiji uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja 

Republike Hrvatske. 
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II. KALENDAR RADA ŠKOLE PO MJESECIMA:  

 

Rujan: 

 

- rasporediti učenike po učiteljima, izraditi tjedni raspored sati i odrediti razrednike, 

- izraditi Godišnji plan i program rada škole za ovu školsku godinu i temeljem toga 

izdati učiteljima Odluke o tjednom i godišnjem zaduženju za ovu školsku godinu, 

- ispuniti e-Maticu škole sa podacima za kraj prošle i početak ove školske godine, 

- izraditi Izvješće o radu škole za  prošlu školsku godinu, 

- Ministarstvu znanosti i obrazovanja, županijskom uredu za prosvjetu, prosvjetnoj 

inspekciji i ostalim nadležnim tijelima dostaviti sve podatke i tablice potrebne za 

djelatnost i poslovanje u novoj školskoj godini, 

- napraviti sve potrebne pripreme za početak nastave u novoj školskoj godini, 

- održati roditeljske sastanke (izbor roditelja u Vijeće roditelja) 

- održati sjednicu školskog odbora 

- nastavna godina počinje 9. rujna 2019. 

 

 

Listopad: 

 

- održati roditeljske sastanke po razredima 

- izvršiti ugađanje i popravke klavira i pijanina u Drnišu i Kninu 

 

 

Studeni: 

 

- održati koncert učenika škole povodom sv. Cecilije, zaštitnice glazbenika. 

 

 

Prosinac: 

 

- održati koncert učenika povodom božićnih blagdana 

      -     održati klasifikacijsku sjednicu Učiteljskog vijeća na kraju I. polugodišta, 

- I. obrazovno razdoblje završava 20. prosinca 2019. godine, a zimski odmor učenika 

počinje 23. prosinca 2019. godine. 

 

 

Siječanj: 

 

- napraviti popis inventara škole 

-  organizirati koncerte i audicije za učenike koji će sudjelovati na natjecanjima učenika 

glazbenih škola Republike Hrvatske 

- organizirati koncert gostujućih umjetnika 

- zimski odmor učenika završava 3. siječnja 2020. 

- II. obrazovno razdoblje počinje 7. siječnja 2020. 
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Veljača: 

 

- održati koncert učenika pod maskama, 

- organizirati seminare za učenike klarineta i saksofona 

- održati sjednicu Učiteljskog vijeća 

 

 

Ožujak: 

      

         

- održati koncert učenika škole povodom Dana škole (20. ožujka 2020.) 

- organizirati koncerte za učenike koji će nastupiti na državnom natjecanju učenika 

glazbenih škola Republike Hrvatske 

- organizirati koncert gostujućih umjetnika  

 

            

Travanj: 

 

- planirati gostovanje učenika škole na koncertu učenika Glazbene škole u Šibeniku 

povodom njihovog Dana škole, 

- planirati raspored godišnjih ispita i komisije 

- održati roditeljske sastanke po razredima 

- održati koncerte učenika povodom uskrsnih blagdana 

- organizirati koncert gostujućih umjetnika 

 

 

Svibanj: 

 

- održati sjednicu Učiteljskog vijeća, 

- održati motivacijske koncerte 

 

Lipanj: 

 

- održati godišnje ispite na kraju nastavne godine, 

- održati popravne ispite u ljetnom roku, 

- održati završne koncerte učenika  

- održati prijemne ispite u ljetnom roku za upis učenika u I. razred škole, 

- održati klasifikacijsku sjednicu Učiteljskog vijeća za kraj nastavne godine, 

- nastavna godina završava 17. lipnja 2020. godine. 

      -     zaposlenicima izdati pismena rješenja o godišnjim odmorima za 2020. godinu. 
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Srpanj: 

 

- izvršiti podjelu svjedodžbi 

- izvršiti upis učenika u ljetnom roku (II.-VI. razred) za školsku 2020./2021. godinu, 

- srediti pedagošku dokumentaciju, 

- prema potrebi održati sjednicu Učiteljskog vijeća. 

 

Kolovoz: 

 

- održati sjednicu Učiteljskog vijeća i napraviti pripreme za naknadne, popravne i 

prijemne ispite u jesenskom roku te za početak nove školske godine, 

- održati popravne i naknadne ispite u jesenskom roku. 

- održati prijemne ispite u jesenskom roku i završiti upis učenika za sljedeću školsku 

godinu (učenike I. razreda i učenike koji su polagali popravne ispite), 

 

 

 III. PODACI O UPISANIM UČENICIMA PO RAZREDIMA I ODJELIMA: 

 

  U školskoj 2019./2020.  godini u školu je upisano 154 učenika i to 107 u matičnu školu 

Drniš,a u Područnu školu Knin 47 učenika. 

   Tabelarni pregled upisanih učenika po razredima i odjelima za tekuću školsku godinu: 

 

1. Osnovna glazbena škola Drniš (matična škola): 

 

 

R.br.    ODJEL - PREDMET     I.    II.  III.   IV.   V.   VI. Ukupno uč. 

  1.   KLAVIR 7 14 10 4 3 1 39 

  2.   GITARA 10 9 5 4 1 - 29 

  3.   VIOLINA 2 3 1 1 1 1 9 

  4.   HARMONIKA - 1 4 - 1 - 6 

  5.   KLARINET 1 2 2 1 1 - 7 

  6.   FLAUTA 1 5 4 1 3 - 14 

  7. SAKSOFON - - 1 1 1 - 3 

    U K U P N O : 21 34 27 12 11 2 107 

 

 

 

      2.  Područna škola Knin: 

 

R.br.    ODJEL - PREDMET    I.   II.  III.   IV.   V.   VI. Ukupno uč. 

   1. KLAVIR 4 2 3 3 2 1 15 

   2. GITARA 7 4 1 - 1 1 14 

   3. HARMONIKA 1 4 - 1 - 1 7 

   4. VIOLINA - 1 3 2 - - 6 

5. KLARINET 2 1 2 - - - 5 

 UKUPNO: 14 12 9 6 3 3 47 
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3.Sveukupno po razredima i odjelima – Matična škola Drniš i Područna škola Knin: 

 

 

R.br.    ODJEL - PREDMET   I.   II.  III.   IV.   V.   VI. Ukup.uč. 

   1.   KLAVIR 11 16 13 7 5 2 54 

   2.   GITARA 17 13 6 4 2 1 43 

   3.   VIOLINA 2 4 4 3 1 1 15 

   4.   HARMONIKA 1 5 4 1 1 1 13 

   5.   KLARINET 3 3 4 1 1 - 12 

   6.   FLAUTA 1 5 4 1 3 - 14 

   7.   SAKSOFON - - 1 1 1 - 3 

   U K U P N O : 35 46 36 18 14 5 154 

 

                           

 

IV. PLANIRANI BROJ RADNIH DANA ODNOSNO NASTAVNIH SATI 

POTREBNIH ZA PROVEDBU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA RADA ZA 

OVU ŠKOLSKU GODINU – INDIVIDUALNA I SKUPNA NASTAVA: 

 

   

   Škola radi u petodnevnom radnom tjednu (od ponedjeljka do petka). 

   Nastavna godina planira se na 35 radnih tjedana, odnosno škola mora odraditi najmanje 175 

radnih dana za izvršenje nastavnog plana i programa. 

 

   Tabelarni pregled nastavnog plana i programa po učenicima i razredima – planirani godišnji 

broj nastavnih sati: 

 

1. A – I. INDIVIDUALNA NASTAVA (PREDMETI STRUKE) – DRNIŠ I KNIN: 

 

Red. 

br. 

Svi predmeti struke 

- individualno 

  Razred Plan.god.broj 

sati po učeniku 

 Broj 

učenika 

Plan godišnji br. 

nastavnih sati 

   1.    Svi učenici         I.          46,30 35 1.623,15 

   2.    Svi učenici        II.          46,30 46 2.140,00 

   3.    Svi učenici       III.          46,30 36 1.670,00    

   4.    Svi učenici       IV.          70,00 18 1.260,00 

   5.        Svi učenici        V.          70,00 14   980,00 

   6.     Svi učenici       VI.          70,00 5   350,00 

    UKUPNO  A-I.   154 8.023,15 

 

 

NAPOMENA: Jedinica mjere za planirane sate je školski sat od 45 minuta. 

                         Učenici I.-III. razreda imaju predmetnu nastavu dva puta po 30 minuta tjedno, 

                         a učenici IV.-VI. dva puta po 45 minuta tjedno. 
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2. A – II. SKUPNA NASTAVA – DRNIŠ I KNIN: 

 

Red. 

br. 

   Skupna nastava Razred Plan.broj sati 

po odjeljenju 

Broj 

učenika 

Broj 

odjelj. 

Plan.godišnji 

broj nast.sati 

  1.  Solfeggio      I. 70,00 35 3 233,15 

  2.  Solfeggio     II. 70,00 46 4 303,15 

  3.         Solfeggio    III. 70,00 36 3 233,15 

  4.  Solfeggio    IV. 70,00 18 2 163,15 

  5.  Solfeggio     V. 70,00 14 2 163,15 

  6.  Solfeggio    VI. 70,00 5 2 163,15 

  7.  Pjevački zbor  70,00 - - 186,30 

  8.  Teorija glazbe   35,00 - - 70,00 

  9.  Komorna glazba  70,00 - - 210,00 

10.   Orkestar  70,00 - - 93,15 

11.  Razr./Proč./Vodit.  35,00 - - 525,00 

12. Početni solfeggio  70,00 11 - 70,00 

  UKUPNO A-II.    16 2.415,00 

2 

 

NAPOMENA: 

 

Jedinica mjere za planirani broj sati je školski sat od 45 minuta, dva puta tjedno, a godišnji 

broj sati planira se na trajanju nastavne  godine od 35 tjedana i broju odjeljenja za svaki 

razred. 

Nastava solfeggia u matičnoj školi u Drnišu održava se dva puta tjedno po 45 minuta kako je i 

propisano nastavnim planom za glazbene škole. U područnoj školi u Kninu to nije moguće 

zbog rada osnovnih škola koje rade u dva turnusa (ujutro i poslijepodne) te nedovoljnog broja 

učenika u pojedinim odjeljenjima odnosno razredima. Zato se nastava na područnoj glazbenoj 

školi u Kninu mora planirati i održavati u dvije smjene s tim da se bitno ne povećava ukupni 

broj sati u normi učitelja solfeggia i broj prekovremenih sati na razini škole. Zbog toga se 

nastava solfeggia na područnoj školi u Kninu za školsku 2019./2020.godinu planira kako 

slijedi:  

- I.- VI. razred (A i B smjena) – nastava se održava dva puta po 30 minuta tjedno. 

 

 

Od školske 2002./03. godine na školi djeluje pjevački zbor koji vodi prof. Josipa Martinović. 

Od školske 2008./09. godine pjevački zbor djeluje i na Područnoj školi u Kninu, a vodi ga 

prof. Tanja Alač. Nastava zbora održava se dva puta tjedno po 60 minuta i obvezni su za sve 

učenike škole od III.-VI. razreda. Od školske godine (2015./2016.) djeluje i puhački orkestar 

škole kojeg vodi prof. Katica Brakus, a obvezan je učenicima puhačkog odjela. 

Od  školske 2008./2009. godine uveden je predmet Teorija glazbe za učenike VI. razreda (1 

sat tjedno od 45 minuta) koji je obvezan po Nastavnom planu i programu za osnovne glazbene 

škole. 

Komorna glazba planirana je na odjelima za gitaru (Drniš i Knin) i harmoniku (Drniš i Knin). 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                     

- 8 - 

 

 

3. SVEUKUPNO INDIVIDUALNA I SKUPNA NASTAVA – DRNIŠ I KNIN: 

 

1.   UKUPNO  A – I. INDIVIDUALNA NASTAVA ................................. 8.023,15 

2.   UKUPNO  A – II. SKUPNA NASTAVA ........................................... ..2.415,00 

SVEUKUPNO PLANIRANIH NASTAVNIH SATI  ZA 2019/2020. ...... 10.438,15 

 

 

V. OPĆI PODACI O ZAPOSLENICIMA: 

 

1. UČITELJI: 

 

Tjedne obveze učitelja: 

 

Tjedne obveze učitelja odnosno tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja 

i ostalih poslova i aktivnosti koji proizlaze iz nastavnog plana i programa škole i školskog 

kurikuluma u osnovnim glazbenim školama propisane su „Pravilnikom o tjednoj normi rada 

učitelja u osnovnim umjetničkim školama“ („NN“ br. 103/2014.) – u daljnjem tekstu 

Pravilnik. 

Obveze učitelja utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole za svaku školsku 

godinu u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu i Pravilnikom o tjednoj normi rada učitelja. 

Neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima smatra se redovita i izborna nastava, 

neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika te priprema i vođenje javnih nastupa učenika.  

Redovitom nastavom smatraju se i poslovi vođenja zbora i orkestra. 

 

Ostali podaci o tjednim obvezama učitelja: 

 

1. Puno radno vrijeme učitelja iznosi 40 sati tjedno, odnosno 22 sata nastave u neposrednom 

nastavnom i odgojno-obrazovnom radu s učenicima utvrđenom nastavnim planom i 

programom (članak 3. stavak 1. Pravilnika),  

2. Za nepuno radno vrijeme, tjedne radne obveze učitelja manje su od radnih obveza za puno 

radno vrijeme razmjerno smanjenju radnog vremena, 

3.  Trajanje nastavnog sata je školski sat od 45 minuta, 

4. Neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima smatra se nastava obveznih 

predmeta propisanih nastavnim planom i programom, izborna nastava, dodatna nastava, 

dopunska nastava i pripreme učenika za javne nastupe (članak 4.stavak 1. Pravilnika), 

5.  Svi održani sati ukupnog neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima iznad tjedne 

radne obveze učitelja utvrđenih prema članku 3. stavak 1. Pravilnika (22 sata) smatraju se 

prekovremenim radom, 

 6. O održanoj nastavi učitelji vode pedagošku dokumentaciju (imenike, dnevnike rada za 

individualnu i skupnu nastavu i mjesečne obračunske liste održanih sati), 
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 7. Učitelji s punim radnim vremenom dužni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednog 

nastavnog i odgojno-obrazovnog rada s učenicima 22 sata tjedno (čl.4.st.1. Pravilnika) te u 

sklopu satnice do punog radnog vremena od 40 sati tjedno obavljati ostale poslove temeljem 

članka 13. Pravilnika. 

 8. Učitelji u školi mogu obavljati i posebne poslove koji proizlaze iz odredbi zakona, drugog 

propisa ili kolektivnog ugovora kao posebnu radnu obvezu za koju se učitelju s punim radnim 

vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a učitelju s nepunim radnim 

vremenom povećava tjedno radno vrijeme za propisanu količinu (članci 5. i 6. Pravilnika). 

Temeljem članka 6. Pravilnika kao posebni poslovi na ovoj školi utvrđuju se: 

- poslovi vođenja područne škole u Kninu  koje obavlja jedan učitelj dva sata tjedno, 

-poslovi pročelnika na odjelima za solfeggio i klavir po jedan sat tjedno 

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Kolektivnog ugovora 

za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama te Godišnjeg plana i programa rada za svaku 

školsku godinu učiteljima se izdaju Odluke o obvezama učitelja kojima se pismeno utvrđuju 

tjedne i godišnje obveze svakog učitelja (broj sati) posebno za neposredni odgojno-obrazovni 

rad s učenicima, ostale poslove, posebne poslove i prekovremeni rad. 

Škola će temeljem ZOOOSŠ-a redovito svakih pet mjeseci raspisivati natječaj za radna mjesta 

učitelja koji rade na određeno vrijeme zbog nedovoljne stručne spreme te za upražnjena radna 

mjesta učitelja za koja postoji suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ukoliko se na 

raspisani natječaj ne jave učitelji koji temeljem navedenog zakona imaju uvjete za sklapanje 

ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ravnatelj će uz suglasnost školskog odbora produljiti 

ugovore o radu na određeno vrijeme sa učiteljima koji već rade na ovoj školi za daljnjih pet 

mjeseci. Ukoliko se na raspisani natječaj za upražnjena radna mjesta učitelja za koja postoji 

suglasnost MZO-a ne javi nitko, taj dio nastavnih sati će odraditi učitelji škole 

prekovremenim radom ili vanjski suradnici. 

Tabelarni pregled tjednih zaduženja učitelja u nastavi: 

 

Osnovna glazbena škola Drniš (matična škola): 

R. 

br 

  Ime i prezime učitelja Predmet koji 

predaje 

Broj sati 

u nastavi 

tjedno 

 

Norma 

Preko- 

vrem. 

rad 

Dodatno 

zaduženje 

  1. JADRANKA BARIŠIĆ klavir 23,30 21,00 2,30 razr. 3.b 

  2. TIBOR BAUER violina 14,00 20,00 - - 

  3. KATICA BRAKUS klar/saks/ork. 18,30 22,00 - - 

  4. JASNA LAPIĆ gitara/kom. 23,00 22,00 1,00 razr. 2. b 

  5. JOSIPA MARTINOVIĆ klav./solf/zbor 

gl.vrtić/teor.gl 

23,30 22,00 1,30 razr.3. a i 6. 

pročelnik 

  6. ANTONIJA MATIĆ klavir 26,30 22,00 4,30 razr. 4. 

pročelnik 

   7. JELENA PRPA solfeggio 13,00 11,00 2,00 razr. 5. 

 8.  PREDRAG TINTOR harmonika 8,30 - - - 

  9. MARIJA TOMIĆ gitara 23,00 22,00 1,00 razr. 2. a 

10. MORANA ŽIVKOVIĆ flauta 22,15 22,00 0,15 razr. 1. 

     U K U P N O :  196,30 184,00 13,15  
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NAPOMENE: 

 

                        1. Prof. Jelena Prpa zaposlena je na pola radnog vremena(11,00 nastavnih sati   

tjedno), ostatak norme radi na Osnovnoj školi u Drnišu kao učiteljica glazbene kulture 

 

                        2. Prof. Tibor Bauer zaposlen je na 20,00 nastavnih sati tjedno 

 

                        3. Prof. Jadranka Barišić zaposlena je na 21,00 nastavni sat tjedno,ostatak 

norme  radi u Gimnaziji Antuna Vrančića u Šibeniku 

 

                        4. Prof. Tanja Alač zaposlena je na 18,00 nastavnih sati tjedno,ostatak norme          

radi na Osnovnoj glazbenoj školi u Sinju  

 

Područna škola Knin: 

Red. 

br. 

 

Ime i prezime učitelja      Predmet 

koji predaje 

Broj sati 

u nastavi 

tjedno 

 

Norma 

Preko- 

vremeni 

rad 

Dodatno  

zaduženje 

 1.  TANJA ALAČ sol-teo-zbor 20,30 18,00 2,30 razr. 4. i 5. 

 2. TIBOR BAUER violina 9,15 - 3,15 - 

3. KATICA BRAKUS klarinet 7,30 - 4,15 razr. 1. i 3. 

 3. ATTILA MESARIĆ klavir 26,00 22,00 4,00 - 

 4. PREDRAG TINTOR harm./kom. 15,30 22,00 2,15 razr. 2. i 6. 

/voditelj 

P.Š. Knin 

5. GORAN STEFANOVIĆ gitara/kom. 22,00 22,00 - vanjski 

suradnik 

 UKUPNO:  101,15 84,00 16,30  

       

 

 

NAPOMENE: Na područnoj školi u Kninu kao vanjski suradnik radi: 

                        Goran Stefanović,učitelj gitare, 22,00 nastavna sata tjedno 

 

 

                  

                           

       

Sveukupna tjedna i godišnja zaduženja učitelja u nastavi: 

 

 Red.br.                Š  k  o  l  a               Ukupan broj     Norma      Prekovre-    Ukupno plan.broj 

 

                                                              sati - tjedno                       meni rad     nast.sati godišnje 

1. Matična škola Drniš          196,30             184,00          13,15           6.959,15         

  2.               Područna škola Knin         101,15              84,00           16,30           3.479,00      

                    SVEUKUPNO SATI        298,00             268,00          30,00          10.438,15 
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  2. OSTALI ZAPOSLENICI: 

       

Red.br.               Ime i prezime           Radno mjesto Broj radnih  

sati tjedno 

   1.  INES TOPIĆ ravnateljica 40 

   2. ANTONIO BILAĆ tajnik 40 

   3. BEPINA PODKRAJŠEK RUDAN spremačica 40 

   4. MARINA KRAVAR spremačica 40 

   5. DAMIR ŠULJAK domar-kuć.majstor-ložač 40 

 UKUPNO:  200 

 

 

 

 

VI. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE: 

 

   U ovoj školskoj godini škola će organizirati koncerte učenika povodom Dječjeg tjedna, sv. 

Cecilije,Božićni koncert,Koncert pod maskama,Koncert povodom dana škole,Koncert 

povodom uskrsnih blagdana i Završni koncert učenika,te u drugim prigodama kada je 

potrebno. 

   Također se planira, kao svake godine do sada, nastup učenika škole na koncertu Glazbene 

škole Ivana Lukačića u Šibeniku povodom njihovog Dana škole. 

    

 

 

KLASA: 605-02/19-01/02-95 

URBROJ: 2182/1-12/1-19 

Drniš, 13. rujna 2019. godine 

                                                                                                              Ravnateljica: 

                                                                                                            Ines Topić,prof. 

 

 

 

 

   Na temelju članka 11. i 12. Statuta Osnovne glazbene škole «Krsto Odak» Drniš,a nakon 

provedenih rasprava na Učiteljskom vijeću 25. rujna 2019. i Vijeću roditelja 26. rujna 2019. 

godine, Školski odbor usvojio je Godišnji plan i program rada škole za školsku 

2019./2020.godinu na sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine. 

                                 

 

                                                                                          Predsjednica školskog odbora: 

                                                                                                   Jadranka Barišić,prof. 


