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REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA 
GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
P O Ž E G A 
Klasa: 003-06/20-02/30 
Ur.broj: 2177-13-05-2-1 
Požega, 5. listopada 2020. god. 
                                                                 
                                                                       POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
                                                           UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
                                            URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI     
                                                                    SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI          
                                                                                           
 
PREDMET: Izvješće o realizaciji  Godišnjeg plana i programa rada  
                       GLAZBENE ŠKOLE POŽEGA za šk. god. 2019./2020. 
                       POŽEGA, Vjekoslava Babukića 27 
 
 

1.  UVJETI  RADA 
 

1.1. Područje i prostor za rad 
 
Škola radi na području grada  Požege,  Pleternice  i  Kutjeva, općina  Brestovac,  Čaglin,  Jakšić, 
Kaptol i Velika. 

 

             S ovih područja upisani su učenici u predškolski glazbeni odgoj, osnovnu, (1.- 6. r.) i srednju 
školu (1.PR, 2.PR  te 1.S,  2.S,  3.S  i  4.S). 

             U šk. god. 2011./2012. otvorena su područna odjeljenja osnovne škole u Pleternici i Kutjevu. 
             Škola radi u novom prostoru koji nam je trajno ustupio grad Požega, površine 2800 m2, 
             od 20. siječnja 2014. godine. 

 
Prostor sadrži:  

- na ulazu – kancelarija za referadu, porta i garderoba, predvorje (čitaonica i knjižnica); 
- u suterenu - sedam učionica za individualnu nastavu, dva kabineta, zelena dvorana, dvije 

vježbaonice, prostor za domara, za čistačice, dvije ostave i sanitarni čvor za invalide; 
- na prvom katu - devet učionica za individualnu nastavu, zbornica, kancelarija za ravnatelja, 

tajnicu i računovođu, prostorija za struju i internet, tri sanitarna čvora; 
- na drugom katu - koncertna dvorana s pretprostorom, pet učionica za teoretske glazbene 

predmete i pjevanje, tonski studio s režijom i pomoćnom režijom, tri sanitarna čvora; 
- na trećem katu - deset učionica za individualnu nastavu, kabinet, plava dvorana, sanitarni 

čvor. 
Područno odjeljenje Pleternica radi u prostoru OŠ fra K. Adžića, 4 učionice – prostorije se 
nalaze u sklopu sportske dvorane. 
Područno odjeljenje Kutjevo radi u prostoru OŠ Z. Turkovića, 4 učionice. 
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1.2. Materijalni uvjeti 
 

U  šk. god. 2019./2020. nabavili smo note u vrijednosti 7.401,00 kuna i instrumente 
u vrijednosti 1.480.853,64 kune. Nabavljeni  instrumenti su:  koncertni klavir kupljen 
sredstvima Grada Požege, Osnivača i našim vlastitim sredstvima, 5 saksofona, 1 harmonika, 
1 električni klavir, 8 violina, 2 violončela, 1 koncertna gitara i 1 klasična gitara. Najam za 
instrumente našim učenicima ne naplaćujemo. 

Ostala oprema: namještaj, uređaji i oprema za održavanje iznose 106.954,33 kune. 
Radovi: 158.960,11 kuna. 
Sva sredstva su sredstva uplate roditelja za sudjelovanje u realizaciji nastavnog plana 

i programa glazbene škole, sredstva kapitalnih investicija i sredstva Osnivača. 
  
 
 

1.3. Nastavni kadar i ostali djelatnici 
 

Zaposlenici u 2019./2020. školskoj godini – od  71 osobe, 63 nastavnika u osnovnoj i srednjoj 
glazbenoj školi, 47 su stručno zastupljeni i u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, 16 bez 
potrebne stručne spreme na određeno vrijeme. 
Od toga, 19 nastavnika radilo je samo u osnovnoj školi, a 34 kombinirano u osnovnoj i 
srednjoj školi.  Samo u srednjoj školi radilo je 10 zaposlenika redovno zaposlenih. 
2 nastavnika radila su kao vanjski suradnici u osnovnoj školi. 
3 djelatnice bile su na porodiljnom dopustu, dio ili cijelu školsku godinu, pa su na njihovom 
mjestu radile zamjene. 
Osim ravnatelja, tajnice, računovođe i knjižničarke, ostali djelatnici su domar i tri čistačice.   
Radno vrijeme  u osnovnoj školi i srednjoj školi odvijalo se u petodnevnom radnom tjednu. 
U školskoj godini 2019./2020. stručni ispit položili su: Marko Rušnov, Lucija Ticl Polić i Matej 
Marjanović. 
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2.  ORGANIZACIJA RADA  
 

2.1. Podaci o učenicima koji su na kraju 2019./2020. s uspjehom završili 
razred, razrednim odjelima i organizaciji nastave        

                                                                                        
OSNOVNA ŠKOLA SREDNJA  ŠKOLA 

Matična škola  
Razred Učenika Odjela Razred Učenika Odjela 
I 65 5 I. PR 10 1 
II 50 4 II. PR 8 1 
III 43 4 I.S 22 1  
IV 53 5 II.S 20 1 
V 44 4 III.S 17 1 
VI 39 3 IV.S 18 1 
Područno odjeljenje Pleternica   - 
I 19 2 - - - 
II 20 2 - - - 
III 14 1 - - - 
IV 14 1    
V 8 1    
VI 6 1    
Područno odjeljenje Kutjevo   - 
I 11 2 - - - 
II 14 1 - - - 

III 11 1 - - - 

IV 9 1    

V 8 1    

VI 3 1    

UKUPNO 431 39 - 95 6 
 

Od 48 učenika u 6. razredu osnovne glazbene škole (matična škola, POP i POK), srednju 
glazbenu školu upisalo je 8 učenika. Od 8 učenika u 2. PR razredu srednju glazbenu školu 
upisalo je 3 učenika, a 6 učenika upisalo je srednju glazbenu školu iz drugih osnovnih 
glazbenih škola. U Glazbenoj školi Požega, nastava koja se odvija smatra se strukovno 
teorijskom nastavom. 
 

U okviru svoje djelatnosti škola izvodi nastavni plan i program:  
1.1. Srednje glazbene škole 
za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik gitarist, glazbenik harmonikaš, glazbenik flautist, 
glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik udaraljkaš, glazbenik trubač, glazbenik 
rogist, glazbenik trombonist, glazbenik tubist, glazbenik orguljaš, glazbenik tamburaš, 
glazbenik pjevač, glazbenik teorijskog smjera, 
1.2. osnovne glazbene škole i  
1.3. pripremnih programa za glazbeno školovanje te drugih programa na području glazbene 
umjetnosti za djecu, mladež i odrasle. 
Glazbena škola Požega od šk. god. 2011./2012. ima i predškolsko glazbeno obrazovanje. 
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U osnovnoj glazbenoj školi nastava je organizirana kao skupna i individualna. Skupna je 
nastava solfeggia, komorne glazbe i skupnog muziciranja (zbor i orkestar). Trajanje sata u 
skupnoj nastavi u svim razredima je 45 minuta, individualna nastava instrumenata odvija se  
na satovima koji traju 30 minuta u I., II. i III. razredu, a 45 minuta u  IV.,V., i VI. razredu. 
Tjedna satnica svakog pojedinog predmeta utvrđena je u skladu s važećim nastavnim planom 
i programom donesenim od strane nadležnog Ministarstva te je organizirana u dvije smjene. 
Tjedni i godišnji fond nastavnih sati te zaduženje svakog pojedinog nastavnika redovnom i 
ostalom nastavom u Osnovnoj glazbenoj školi sastavni su dio izvršenja Godišnjeg plana i 
programa rada. 
 
Srednja glazbena škola 
Nastavni sat u srednjoj školi, kao i u pripremnim razredima, kako u skupnoj, tako i u 
individualnoj nastavi traje 45 minuta, osim kod nastave klavira kao obveznog predmeta za 
instrumentaliste i pjevače, u kojoj trajanje sata iznosi 30 ili 45 minuta ovisno o nastavnom 
planu i programu za svaku pojedinu struku u pojedinom razredu. 
Tjedna satnica svakog stručnog glazbenog predmeta utvrđena je u skladu s važećim 
nastavnim planom i programom za srednje umjetničke škole.  Stručna nastava u glazbenoj 
školi organizirana je tako da ne kolidira s nastavom općeobrazovnih predmeta u Gimnaziji 
Požega. 
Tjedni i godišnji fond nastavnih sati te zaduženje svakog nastavnika redovnom i ostalom 
nastavom u Srednjoj glazbenoj školi sastavni su dio izvršenja Godišnjeg plana i programa 
rada. 
 
Specifičnost umjetničkih škola je da, osim šestogodišnje osnovne škole, postoji i dvogodišnji 
pripremni program koji za srednju školu priprema one polaznike koji žele nastaviti 
srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, a nemaju završenu redovnu osnovnu glazbenu školu. 
U šk. god. 2019./2020. završilo je u: 
I. PR - 10  učenika; 
II. PR - 8 učenika (od toga I. srednje upisalo 3 učenika); 
I. S - 22 učenika; 
II. S - 20 učenika; 
III. S - 17 učenika; 
IV. S  - 18 učenika. 
 
Izborna i fakultativna nastava 
U osnovnoj glazbenoj školi, osim redovne, izvodila se izborna nastava iz predmeta Klavir i 
Komorna glazba, u srednjoj školi izvodila se fakultativna nastava iz predmeta Klavir, 
Komorna glazba, Solo pjevanje, Audio snimanje i obrada tona i Teorija glazbe. 
 

2.2. Godišnji kalendar rada škole 
 
Nastava u šk. god. 2019./2020. započela je 9. rujna 2019., a završila 22. svibnja za maturante 
te je trebala završiti 17. lipnja 2020. za ostale učenike (zbog štrajka je nastavna godina 
produžena do 26. lipnja 2020). 
Broj radnih dana - 218, broj nastavnih dana - 175, broj učeničkih praznika - 43, broj praznika 
i blagdana - 15. 
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3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 
 

3.1 Koncertna sezona 2019./2020. 
 
R. 
br. 

Naziv koncerta Datum Mjesto održavanja 

1. Kvartet flauta „MONOCHROMIA“  
Ponedjeljak, 16. rujna 

2019. u 19:30 sati 
Koncertna dvorana 

2. Klavirski duo Ivančić – Cikojević 
Utorak, 5. studenoga 

2019. u 19:30 sati 
Koncertna dvorana 

3. Večer ruskih skladatelja - "Iz Rusije s ljubavlju" 
Srijeda, 6. studenoga 

2019. u 19:30 sati 
Koncertna dvorana 

4. Večeri odjelnih produkcija - Večer pjevača 
Utorak, 12. studenog 

2019. u 18:00 sati 
Plava dvorana 

5. Večeri odjelnih produkcija - Večer harmonikaša 
Četvrtak, 14. studenog 

2019. u 18:00 sati 
Plava dvorana 

6. Večeri odjelnih produkcija - Večer tamburaša 
Ponedjeljak, 18. studenog 

2019. u 18:00 sati 
Plava dvorana 

7. Večeri odjelnih produkcija - Večer tamburaša 
Ponedjeljak, 18. studenog 

2019. u 19:00 sati 
Plava dvorana 

8. Večeri odjelnih produkcija - Večer klavirista 
Utorak, 19. studenog 

2019. u 18:00 sati 
Plava dvorana 

9. Večeri odjelnih produkcija - Večer klavirista 
Utorak, 19. studenog 

2019. u 19:00 sati 
Plava dvorana 

10. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer gitarista i 

gudača 
Srijeda, 20. studenog 

2019. u 18:00 sati 
Plava dvorana 

11. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer gitarista i 

gudača 
Srijeda, 20. studenog 

2019. u 19:00 sati 
Plava dvorana 

12. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer puhača i 

udaraljkaša 
Četvrtak, 21. studenog 

2019. u 18:00 sati 
Plava dvorana 

13. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer puhača i 

udaraljkaša 
Četvrtak, 21. studenog 

2019. u 19:00 sati 
Plava dvorana 

14. 
Djela Josipa Andrića - Koncert povodom 125. 

godišnjice 
rođenja skladatelja Josipa Andrića 

Utorak, 26. studenoga 
2019. u 19:30 sati 

Koncertna dvorana 

15. 
Koncert povodom 10. obljetnice HAZU-a 

Požega - Ruben Dalibaltayan, klavir 
Ponedjeljak, 2. prosinca 

2019. u 19:30 sati 
Koncertna dvorana 

16. 
MEĐUNARODNI DAN OSOBA  S 

INVALIDITETOM 
Utorak, 3. prosinca 2019. 

u 19:30 sati 
Koncertna dvorana 

17. 
Područno odjeljenje Kutjevo - BOŽIĆNI 

KONCERT 
Ponedjeljak, 9. prosinca 

2019. u 19:00 sati 
Kino dvorana Kutjevo 

18. 
Područno odjeljenje Pleternica - BOŽIĆNI 

KONCERT 
Utorak, 10. prosinca 2019. 

u  19:30 sati 
Multimedijalna 

dvorana Pleternica 

19. 
HUMANITARNI KONCERT ZA ŽUPANIJSKU LIGU 

PROTIV RAKA 
Puhački orkestar, solisti i komorni sastavi 

Četvrtak, 12. prosinca 
2019. u 19:30 sati 

Koncertna dvorana 
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R. 
br. 

Naziv koncerta Datum 
Mjesto 

održavanja 

20. 
BOŽIĆNI KONCERTI - Prva večer - 

Harmonikaški orkestar, Predškolski zbor, 
Dječji zbor "Tintilinići, komorni sastavi i solisti 

Ponedjeljak, 16. prosinca 
2019. u 19:30 sati 

Koncertna 
dvorana 

21. 
BOŽIĆNI KONCERTI - Druga večer - Veliki dječji 

zbor, komorni sastavi i solisti 
Utorak, 17. prosinca 2019. u 

19:30 sati 
Koncertna 
dvorana 

22. 
BOŽIĆNI KONCERTI - Svečani završni koncert - 

Tamburaški orkestar, Mješoviti zbor, 
komorni sastavi i solisti 

Srijeda, 18. prosinca 2019. u 
19:30 sati 

Koncertna 
dvorana 

23. 
KONCERT ZA STARIJE I NEMOĆNE - 

Tamburaški komorni ansambl i solisti 
Četvrtak, 19. prosinca 2019. 

u 11:00 sati 

Dom sa starije i 
nemoćne osobe 

Požega 

24. 
INAUGURACIJA KONCERTNOG KLAVIRA 

Aljoša Jurinić, klavir 
Četvrtak, 16. siječnja 2020. u 

19:30 sati 
Koncertna 
dvorana 

25. Koncert učitelja Umjetničke škole Poreč 
Petak, 17. siječnja 2020. u 

12:00 sati 
Koncertna 
dvorana 

26. Večeri odjelnih produkcija - Večer pjevača 
Srijeda, 12. veljače 2020. u 

19:00 sati 
Plava dvorana 

27. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer 

harmonikaša 
Četvrtak, 13. veljače 2020. u 

19:00 
Plava dvorana 

28. Večeri odjelnih produkcija - Večer tamburaša 
Ponedjeljak, 17. veljače 2020. 

u 18:00 sati 
Plava dvorana 

29. Večeri odjelnih produkcija - Večer tamburaša 
Ponedjeljak, 17. veljače 2020. 

u 19:00 sati 
Plava dvorana 

30. Večeri odjelnih produkcija - Večer klavirista 
Utorak, 18. veljače 2020. u 

18:00 sati 
Plava dvorana 

31. Večeri odjelnih produkcija - Večer klavirista 
Utorak, 18. veljače 2020. u 

19:00 sati 
Plava dvorana 

32. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer gitarista i 

gudača 
Srijeda, 19. veljače 2020. u 

18:00 
Plava dvorana 

33. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer puhača i 

udaraljkaša 
Četvrtak, 20. veljače 2020. u 

18:00 
Plava dvorana 

34. 
Večeri odjelnih produkcija - Večer puhača i 

udaraljkaša 
Četvrtak, 20. veljače 2020. u 

19:00 
Plava dvorana 

35. 
Koncert pod maskama - Komorni sastavi i 

solisti 
Utorak, 25. veljače 2020. u 

19:30 sati 
Koncertna 
dvorana 

36. 
50. Dani Glazbene škole Požega - Koncert 

profesora 
Ponedjeljak, 2. ožujka 2020. u 

19:30 sati 
Koncertna 
dvorana 

37. 

50. Dani Glazbene škole Požega - Mlađi 
tamburaški orkestar, Veliki dječji zbor, 

Dječji zbor "Tintilinići", Predškolski zbor, komorni 
sastavi i solisti 

Utorak, 3. ožujka 2020. u 
19:30 sati 

Koncertna 
dvorana 

38. 
50. Dani Glazbene škole Požega - Harmonikaški 

orkestar, Tamburaški orkestar, 
Dječji zbor srednjeg uzrasta, komorni sastavi i solisti 

Srijeda, 4. ožujka 2020. u 
19:30 sati 

Koncertna 
dvorana 
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R. 
br. 

Naziv koncerta Datum Mjesto održavanja 

39. 
50. Dani Glazbene škole Požega - Puhački 

orkestar, Mješoviti zbor, 
komorni sastavi i solisti 

Četvrtak, 5. ožujka 
2020. u 19:30 sati 

Koncertna dvorana 

40. 
50. Dani Glazbene škole Požega - 

Svečani završni koncert 
Tamburaška filharmonija i solisti 

Petak, 6. ožujka 2020. 
u 19:30 sati 

Koncertna dvorana 

41. 
50. Dani Glazbene škole Požega - 

Koncert Područnog odjela Pleternica 
Utorak, 10. ožujka 
2020. u 19:30 sati 

Multimedijalna dvorana 
Pleternica 

42. 
50. Dani Glazbene škole Požega - 

Koncert Područnog odjela Kutjevo 
Srijeda, 11. ožujka 
2020. u 19:30 sati 

Koncertna dvorana 

43. Maturalni koncert - Kristinka Vrba 
Ponedjeljak, 8. lipnja 

2020. 
Plava dvorana 

44. Maturalni koncert - Amalija Tkalčec 
Ponedjeljak, 8. lipnja 

2020. 
Plava dvorana 

45. Maturalni koncert - Marko Marković 
Ponedjeljak, 8. lipnja 

2020. 
Plava dvorana 

46. Maturalni koncert - Fran Lisec Utorak, 9. lipnja 2020. Koncertna dvorana 

47. Maturalni koncert - Ilijana Marić 
Utorak, 9. lipnja 2020. 

u 11:00 sati 
Koncertna dvorana 

48. Maturalni koncert - Karmen Szabo 
Utorak, 9. lipnja 2020. 

u 12:00 sati 
Koncertna dvorana 

49. Maturalni koncert - Elizabeta Jakobović 
Srijeda, 10. lipnja 

2020. 
Koncertna dvorana 

50. Maturalni koncert - Roka Sokić 
Srijeda, 10. lipnja 

2020. 
Koncertna dvorana 

 
 

3.2 Izvanškolski nastupi 2019./2020. 
 
 

R. 
br. 

VRIJEME PRIGODA MJESTO 

1. 17. 9. 2019. 
Dan branitelja Požeško-slavonske 
županije 

Gradsko kazalište Požega 

2. 26. 9. 2019. 
Dan policijske uprave  Požeško-
slavonske 

PU Požeško-slavonska 

3. 28. 10. 2019. 
Međužupanijska smotra komornih 
sastava Slavonije i Baranje  

GŠ Pakrac 

4. 29. 10. 2019. 
Koncert profesora Glazbene škole 
Požega 

Umjetnička škola Poreč 
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R. 
br. 

VRIJEME PRIGODA MJESTO 

5. 14. 11. 2019. Međunarodni dan srednjoškolaca Gradsko kazalište Požega 

6. 15. 11. 2019. Otvorenje izložbe Gradski muzej Požega 

7. 2. 12. 2019. 
Otvorenje Multimedijalne dvorane 
u Pleternici 

Multimedijalna dvorana u Pleternici 

8. 4. 12. 2019. Obilježavanje Dana općine Jakšić Dvorana Vatrogasnog doma 

9. 8. 12. 2019. 
Paljenje prve adventske svijeće u 
Pleternici 

Trg bećarca u Pleternici 

10. 12. 12. 2019. Dan grada za starije osobe Multimedijalna dvorana u Pleternici 

11. 13. 12. 2019. Dječji dan grada Pleternice 
Gradska knjižnica i čitaonica u 
Pleternici 

12. 16. 1. 2020. 
Otvorenje izložbe Barun Trenk, 
novo lice legende 

Gradski muzej Požega 

13. 29. 1. 2020. 
Svečano proglašenje najboljeg 
sportaša grada Požege za 2019. 

Gradsko kazalište Požega 

14. 31. 1. 2020. Noć muzeja Gradski muzej Požega 

15. 7. 2. 2020. Pjesnička večer 2020. 
Županijska vijećnica Požeško-
slavonske županije 

16. 24. 2. 2020. 
Dolazak učenika i profesora u 
Erazmus projektu  

Gimnazija Požega 

17. 
27. i 29. 2. 

2020 
Promocija studenata na Veleučilištu 
u Požegi 

Veleučilište u Požegi 

18. 7. 3. 2020. Prisega 27. naraštaja ročnika Trg Svetog Trojstva 

19. 9. 3. 2020. 
Koncert u Glazbenoj školi Josipa 
Runjanina u Vinkovcima 

Glazbena škola Josipa Runjanina u 
Vinkovcima 

20. 9. 3. 2020. Otvorenje Lidrana Gradsko kazalište Požega 

21. 10. 3. 2020. 
Koncert u Glazbenoj školi Slavonski 
Brod 

Glazbena škola Slavonski Brod 
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Ukupno je održano 50 koncerta i 21 nastup na raznim priredbama izvan Škole te brojne 
interne produkcije koje ne ulaze u gore navedenu statistiku. 
 
Inauguracija koncertnog klavira održana je 16. siječnja 2020. godine. Na novom Steinway & 
Sons D-274 klaviru koncert je održao Aljoša Jurinić. 

Izrada monografije Škole povodom obilježavanja 50 godina postojanja zakazana je 
za rujan 2020. godine zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa. 
 

Dana 30. i 31. listopada 2019. godine dio profesora bio je na stručnoj ekskurziji u Poreču. 
  

 
4.  INTERNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
Stručni aktivi podijeljeni su u odjele: za klavir i orgulje; za puhače i udaraljke; za gitaru; za 
tambure; za harmoniku i za teoriju i pjevanje. 
 
Svaki od odjela imao je 10 aktiva na kojima su se obrađivali sadržaji vezani uz realizaciju 
programa, metodiku nastave i upotrebu literature u nastavi. 
 
Seminari kojima su prisustvovali nastavnici i učenici u šk. god. 2019./2020. nalaze se u 
izvještajima odjela. 
 

5.  RAD STRUČNIH ORGANA  I ORGANA UPRAVLJANJA 
 
Nastavničko vijeće održalo je 8 sjednica, od kojih su 4 bili online. 
Na sjednicama nastavničkog vijeća razrađivao se plan i program tijekom školske godine, 
pratilo izvođenje nastave, ocjenjivali se rezultati rada odjela. 
Nastavničko vijeće formiralo je razredne odjele i grupe, imenovalo razrednike, odlučivalo o 
pedagoškim mjerama, imenovalo komisije za godišnje i popravne ispite, osnivalo stručne 
aktive i njihove voditelje. 
Razrađivala se stručna problematika vezana uz realizaciju Plana i programa, birala literatura 
i metode rada s učenicima. 
 

Razredno vijeće održalo je 8 sjednica, od kojih su 4 bili online. 
Svaki razrednik održao je 3 roditeljska sastanka (od kojih je jedan bio online) , na kojima se 
upoznavalo roditelje s nastavnim planom i programom, upućivalo se kako pomoći djeci u  
vježbanju kod kuće. 
Na 1 sastanku svakog nastavnika održane su produkcije na kojima učenici pokazuju 
roditeljima stečeno znanje. 
 

Prosudbeni odbor održao je 5 sjednica. 
Prosudbeni odbor čine ravnatelj i svi članovi ispitnih komisija na završnom ispitu. 
Prosudbeni odbor realizirao je sve zadane programe. 
Od ukupno 18 maturanata 17 ih je prijavilo završni ispit te ga 16 položilo u ljetnom roku, a 1 
učenik u jesenskom roku. 1 učenik nije prijavio završni ispit. 
Ispite državne mature uspješno je položilo 14 maturanata. Jedan učenik ni na jesenskom roku 
nije uspio položiti Engeski jezik, dok se drugi nije niti prijavio. 
Na fakultete se upisalo 13 učenika, od toga 10 na Muzičke akademije, a 3 na druge studije.  
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Školski odbor održao je 11 sjednica. 
Na sjednicama su se u proteklom razdoblju donosile potrebne odluke (Izvješće o realizaciji 
godišnjeg plana i programa za šk. god. 2018./2019.; Godišnji plan i program za šk. god. 
2019./2020.; Kurikulum za šk. god. 2019./2020.; pravilnici, natječaji, kupovina 
instrumenata, zasnivanje radnog odnosa, odluka o sudjelovanju roditelja  u realizaciji Plana i 
programa glazbenog obrazovanja u šk. god. 2019./2020..; odluka o raspisivanju natječaja za 
upis učenika u 1. razred pripremne naobrazbe i u 1. razred srednje glazbene škole za 
2020./2021. šk. god.; Godišnje financijsko izvješće; natjecanje učenika i dobivene nagrade i 
diplome u šk. god. 2019./2020. i sve ostalo vezano za rad Glazbene škole Požega). 
 

Vijeće pročelnika održalo je 10 sjednica. 
Na sjednicama se raspravljalo o stručnim i pedagoškim poslovima u okviru djelokruga rada  
Vijeća pročelnika. 
 

Vijeće roditelja održalo je 1 sjednicu. 
Na sjednici je dano mišljenje za Plan i program rada. Odlučivalo se o osiguranju učenika 
nakon čega su roditelji upoznati s djelatnosti škole te o mogućnostima njihove pomoći u 
realizaciji Plana i programa rada škole. Također su upoznati s ostalom problematikom 
vezanom za rad u školi. 
 

Vijeće učenika održalo je 1 sjednicu. 
Na sjednici je predstavljen Plan i program rada, birani su predsjednik i zamjenik, upoznati su 
s djelatnosti škole, pomoći u realizaciji Plana i programa rada škole, koncertima prigodom  
Dana škole te organizacija niza koncerata u našem gradu, natjecanja učenika i ostala 
problematika vezana za rad u školi. 
 

Tajništvo i administrativno tehnička služba realizirala je u potpunosti plan i program u 
protekloj školskoj godini. 
Uređivanje prostora  obavljalo se za vrijeme nenastavnih dana. 
 
 
Ravnatelj škole 
 

Kroz sve planirane aktivnosti određene Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i 
program rada Glazbene škole Požega, kao i ostale nepredviđene poslove, ravnatelj je 
provodio, usklađivao i koordinirao s pročelnicima, nastavnicima, administrativnim i 
tehničkim osobljem Škole. 

Na svakom početku školske godine javljaju se poteškoće zbog nedostatka stručnog 
kadra, kada treba ustrojiti početak nastave. 

Sve planirano što se odnosi na nastavne planove i programe, kao i koncerte, natjecanja 
i stručna usavršavanja je djelomično realizirano zbog situacije uzrokovane pandemijom 
koronavirusa. 

Opremu koja nedostaje ravnatelj će nastojati riješiti u idućem razdoblju. 
Ravnatelj posebno razvija suradnju s Gradom Požegom, Požeško-slavonskom 

županijom, gradom Pleternicom i Kutjevom, svim osnovnim i srednjim školama na području 
Županije, institucijama kulture, Veleučilištem u Požegi i poduzećima u gradu, kao i svim 
institucijama u RH kada je to potrebno za rad i napredak škole. 

Zbog svega navedenog Glazbena škola Požega ima kvalitetne uvjete za postizanje 
izvrsnih rezultata, a mladi kolektiv škole vrlo je aktivan i ostvaruje zavidne rezultate u nastavi 
kroz natjecanja i koncerte. 



13 

 

 
Pročelnici odjela: 

 
• ODJEL ZA KLAVIR I ORGULJE – Marija Milinković, prof. mentor; 

• ODJEL ZA GITARU I GUDAČE – Antun Markulić, mag. mus.; 

• ODJEL ZA TAMBURE – Saša Botički, prof. mentor; 

• ODJEL ZA HARMONIKU – Nikolina Furić, mag. art.; 

• ODJEL ZA PUHAČKE INSTRUMENTE I UDARALJKE – Matija Šeremet, mag. mus.; 

• ODJEL ZA  GLAZBENU TEORIJU I PJEVANJE – Branka Horvat, prof. mentor 
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GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
  Odjel za gitaru i gudače 
 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. 
 
 

Mjesec Predviđeni plan i program 
Nositelj(i) 
realizacije 

Rujan 

• 3. 9 održan je sastanak svih nastavnika odjela za 
gitaru s temama: 

1. Prijedlog plana i programa rada. Izneseni 
su prijedlozi za tekuću godinu. 

2. Nabava potrošnog materijala. 
3. Ocjenjivanje, kriterij i izbor literature u 

nastavi  
4. Ostala problematika u nastavi. 

• Održani su uvodni roditeljski sastanci sa svrhom 
upoznavanja roditelja s planom i programom rada. 

• Kupljene su žice - 12 kompleta Savarez, 4 d'addario 
i ostali potrošni materijal (stalci). 

• Nabavka gudačkih instrumenata, 2 violine 
(polovinke) 

Svi nastavnici 
odjela 

Listopad 

• Javni sat učenika, tehnika i vježbanje 

• 22. 10. 2019 - Masterclass Xhevdet Sahatxhija, 
sudjelovali su učenici: Sven Maringer, Lea Ralašić, 
Lara Đurić, Rebeka Mlakar, David Strmotić, Eva 
Svjetličić, Mia Ćevapović, Viktorija German, Petra 
Štimac 

Svi nastavnici 
odjela 

Studeni 

• 15., 16. studenog u Poreču održan je skup udruge 
hrvatskih gitarskih pedagoga HUGIP. Predavanja, 
koncert i masterclass  Zagreb guitar trio. 

• 20. studenog održane su dvije odjelne produkcije 

Svi nastavnici 
odjela 

Prosinac 

• Božićni koncert Područnog odjeljenja Kutjevo, 9. 
prosinca 2019. - 4 točke gitare 

• Humanitarni koncert za Županijsku ligu protiv raka 
Požega, 12. prosinca 2019. - Gitarski trio i točka 
violine. 

• Božićni koncerti, 16. prosinca 2019 - sudjelovanje 
solo točaka na gitari, violini i violončelu. 

• 2. 12. 2019 - Masterclass Xhevdet Sahatxhija, 
sudjelovali su učenici:  Leona Zorić, 5.o., Lea 
Ralašić, 5.o. , Niko Radić, 3.o., Sven Maringer, 3.o., 
Karla Najvirt, 2.o., Damjan Babić, 1.o., Eva 
Svjetličić, 4.o., Emanuel Vukašinović, 4.o., Viktorija 
German, 2.o., Marija Orešković, 4.o., David 
Strmotić, 1.S 

Svi nastavnici 
odjela 
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Siječanj 

• 21. 1. - Sastanak odjela sa svrhom dogovora oko 
sljedećih aktivnosti, natjecanja,  produkcija, 
nastupa i ostala problematika. 

• 27. 1. 2019 - Masterclass Xhevdet Sahatxhija, 
sudjelovali su učenici:  Klara Benčić, Ljubica 
Mareković, Sven Maringer, David Strmotić, Ivan 
Vukoja, Marija Orešković, Eva Svjetličić, Morena 
Dragun, Petra Štimac, David Strmotić 

• 27. 1. -  Promocija – Koncert studenata UAOS 

Svi nastavnici odjela 

Veljača 

• 26. 2. 2019 - Masterclass Xhevdet Sahatxhija, 
sudjelovali su učenici:  Lea Ralašić, 5.o., Niko Radić, 
3.o., Sven Maringer, 3.o., David Strmotić, 1.S, Karla 
Najvirt, 2.o., Damjan Babić, 1.o., Eva Svjetličić, 4.o., 
Emanuel Vukašinović, 4.o., Viktorija German, 2.o., 
Marija Orešković, 4.o., Rebeka Mlakar, 3.o. 

• 25. 2. - Koncert pod maskama, nastupili komorni 
sastavi 

• 19. 2. - Večer odjelnih produkcija, nastupilo 24 
učenika 

Svi nastavnici odjela 

Ožujak 

• od 3. 3. do 7. 3. - Koncerti povodom Dana škole, 
nastupilo deset učenika 

• 2. 3. - Koncert nastavnika  povodom Dana škole, 
nastupili su: Željko Štrbac, violončelo solo, Antun 
Markulić, gitara solo 

• 50. Dani Glazbene škole Požega – koncert 
Područnog odjela Pleternica, 10. ožujka, nastupilo 
5 učenika 

• 50. Dani Glazbene škole Požega – koncert 
Područnog odjela Kutjevo, 11. ožujka, nastupile 4 
učenice, koncert u koncertnoj dvorani GŠP 

• Škola na daljinu (online škola) 

• Nabavka gitare Yamaha GC 101C 

Svi nastavnici odjela 

Travanj 

• od 3. 3. do 7. 3. - Koncerti povodom Dana škole, 
nastupilo deset učenika 

• Škola na daljinu (online škola) 

• U projektu Video kolaž sudjelovali su učenici: Lea 
Ralašić, Nera Vujasinović, Neo Vojak, Margareta 
Varžak, Eva Svjetličić & Mirta Svjetličić, Lara 
Tomljanović, Marko Brus, David Strmotić, Nera 
Vujasinović 

• Škola na daljinu (online škola) 

Svibanj • Škola na daljinu (online škola) Svi nastavnici odjela 
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 Pročelnik: 

Antun Markulić, mag. mus.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipanj 

• Škola na daljinu (online škola) 

• Godišnji ispiti iz gitare održani su u konzultacijama 
s predmetnim nastavnikom 

• Nabavka koncertne gitare graditelja Pavla Severa 

Svi nastavnici odjela 



17 

 

 

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA  

Odjel za tambure 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 
2019./2020. 

Mjesec Planirano plan i program 
Nositelj(i) 
realizacije 

Rujan 

 

• Sastanak svih nastavnika odjela za tambure u 
svrhu upoznavanja plana i programa te iznošenja 
prijedloga za ovu školsku godinu 

• Roditeljski sastanci sa svrhom upoznavanja 
roditelja s planom, programom i obvezama 
učenika 

• Nabavka nota, novih instrumenata, žica, reparacija 
postojećih instrumenata, nabavka stručne 
literature te ostalih nastavnih pomagala 

• Rad s učenicima prvog razreda 
 

Svi nastavnici odjela 

Listopad 

 

•  Praktična primjena plana i programa tambura-
temeljni predmet od 1. do 6. osnovne glazbene 
škole 

• Školsko natjecanje - komornih sastava 
 

Svi nastavnici odjela 

Studeni 

  

•  Regionalno natjecanje komornih sastava – Opatija 

•  1. Produkcija učenika tamburaškog odjela osnovne 
i  srednje G.Š. 

• Praktična primjena plana i programa tambura-
temeljni predmet za pripremne razrede i srednju 
školu  

• Koncert povodom 125. obljetnice rođenja Josipa 
Andrića 

• Ispit tehnike – ljestvice i etide 
 

Svi nastavnici odjela 

Prosinac 

 

• Roditeljski sastanci  

• Državno natjecanje komornih sastava u Zagrebu   

• Liga protiv raka – solisti i komorna 

• Blagdanski koncert– solisti – komorni sastavi – 
orkestri 

• Koncert za starije i nemoćne – komorna 
 

Svi nastavnici odjela 
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Pročelnik: 

Saša Botički, prof. mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siječanj 

 

• Sastanak svih nastavnika odjela na početku 2. 
polugodišta 

• Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta i 
razmjena iskustva u radu s učenicima 

• Školsko natjecanje 
 

Svi nastavnici odjela 

    Veljača 
• Seminar V. V. Škorvage 

• 2. Produkcija učenika tamburaškog odjela osnovne i   
srednje G.Š. 

 
 
Svi nastavnici odjela 

 
 

Ožujak 

 

• Dan glazbene škole – solisti, komorna i orkestar 

• Tamburaška filharmonija 

• Koncert – solisti i ansambli -  Slavonski Brod 

• Koncert – solisti i ansambli - Vinkovci 
 

Svi nastavnici odjela 

Travanj 
 

• Izrada video snimki u sklopu nastave na daljinu 
 

Svi nastavnici odjela 

Svibanj 

 

• Roditeljski sastanci online 

• Izrada video snimki u sklopu nastave na daljinu 
 

Svi nastavnici odjela 

Lipanj 

 
 

• Produkcije i roditeljski sastanci u sklopu nastave na 
daljinu  

 
 

 
Svi nastavnici odjela 
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GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
Odjel za harmoniku 
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 
2019./2020. 

Mjesec Plan rada 
Nositelj(i) 
realizacije 

Rujan 

• Održan sastanak svih nastavnika Odjela za 

harmoniku u vezi dogovora i planiranja rada odjela -

15. 9. 2019. 

• Održani roditeljski sastanci. 

• Ostvarena nabavka planirane stručne literature. 

• Ostvaren odlazak na Međunarodno natjecanje 

Castelfidardo (IT). Rezultat: 14. mjesto u kategoriji 

Junior učenice Kristinke Vrba, 4.S. 

Svi nastavnici odjela 

Listopad 
• Održane interne produkcije. 

• Ostvaren odlazak na stručnu ekskurziju u Poreč. Svi nastavnici odjela 

Studeni 

• Održana interna produkcija harmonikaškog odjela. 

• Održani nastupi učenika na animacijskim 

koncertima. 

• Ostvaren kolokvijalni ispit za učenike 4., 5. i 6. 

razreda osnovne škole te učenika srednje škole. 

 
Svi nastavnici odjela  

Prosinac 

• Ostvaren nastup učenika harmonikaškog odjela na 

blagdanskim koncertima i koncertu „Liga protiv 

raka“. 

• Održan sastanak s kolegama s odjela. Tema - Osvrt 

na rad do 23. 12. 2019. 

Svi nastavnici odjela 

Siječanj 

• Nije ostvaren odlazak na Seminar HDGPP-a za 

nastavnike – stručno usavršavanje, predavanja i 

koncerti u sklopu Centra izvrsnosti, Opatija.  

• Realizirano sudjelovanje učenika na školskom 

natjecanju. 

• Realiziran seminar predavača Vladimira Blagojevića 

(SRB), 16. i 17. 1. 2020. 

• Ostvareno predavanje za učenike gostujuće 

profesorice Ane Šterpin Zagoranski na temu:  

„Povijesni i konstrukcijski aspekti harmonike''. 

Svi nastavnici odjela 

Veljača 

• Održana produkcija harmonikaškog odjela. 

• Održana audicija za Dan škole. 

• Održani roditeljski sastanci. 

• Sudjelovanje učenika odjela na Koncertu pod 

maskama. 

Svi nastavnici odjela 
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Pročelnik odjela: 
  Nikolina Furić, mag.art.. 

 

 

 

 

Ožujak 

• Održano sudjelovanje učenika na regionalnom 

natjecanju HDGPP-a. Rezultat: Filip Cindrić, 3.S - II. 

nagrada, Amalija Tkalčec, 4.S - II. nagrada, Marko 

Marković, 4.S - II. nagrada, Kristinka Vrba, 4.S - II. 

nagrada. 

• Učenici harmonikaškog odjela uspješno nastupili na 

koncertima povodom Dana škole. 

• Ostvaren nastup učenika na koncertu za osobe s 

teškoćama u razvoju. 

• Nije ostvaren nastup učenika u Jakšiću zbog 

novonastale situacije vezane za koronavirus. 

• Nije ostvaren dolazak na seminar predavača Boruta 

Zagoranskog. 

Svi nastavnici odjela 

Travanj 

• Nisu održane produkcije harmonikaškog odjela zbog 

nemogućnosti realizacije uživo. Nastava se održava 

online, u pravilu putem videopoziva. 

• Nije ostvaren odlazak na 45. Međunarodne susrete 

harmonikaša, Pula. Zbog pandemije koronavirusa 

organizator je natjecanje odgodio za tekuću godinu. 

Svi nastavnici odjela 

Svibanj 

• Zbog novonastale situacije vezane za koronavirus 

nije ostvareno sljedeće: večer harmonikaškog odjela 

u mjesecu glazbe, nastupi učenika na animacijskim 

koncertima, nastupi na koncertima ispred Katedrale. 

• Nije ostvaren odlazak na međunarodno natjecanje 

Eufonija, Novi Sad (SRB) - zbog odgode 

organizatora. 

• Nije ostvaren odlazak na  Međunarodno mješovito 

solističko natjecanje glazbenika „ Bistrički zvukolik“ 

Marija Bistrica – zbog  odgode organizatora. 

• Nije ostvaren odlazak na 11. hrvatsko natjecanje za 

harmoniku, Daruvar – zbog odgode organizatora. 

Svi nastavnici odjela 

Lipanj 

• Roditeljski sastanci održani su online. 

• Nije održana završna produkcija harmonikaškog 

odjela te završni koncert. 

• Održani završni ispiti putem videopoziva. 

• Održan online sastanak s kolegama s odjela. Tema - 

Osvrt na rad do 17. 6. 2020. 

 
Svi nastavnici odjela 
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GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
Odjel za puhače i udaraljke 
 
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. 

Mjesec Plan i program 
Nositelj(i) 
realizacije 

Rujan 

• 14. 9. - održan je sastanak svih nastavnika odjela 
za puhače i udaraljke na kojem je tema bila 
nabavka nota i ostale stručne literature te termini 
nastupa, seminara i školskih aktivnosti za 
predstojeću školsku godinu. 

• Nabavljene su note, stručna literatura te ostala 
nastavna pomagala. 

• Školsko natjecanje komornih sastava - nitko nije 
pristupio. 

 

Svi nastavnici odjela 

Listopad 

• Nastavnici su  održali uvodni roditeljski sastanak sa 
svrhom upoznavanja roditelja s planom i 
programom rada. 

• Koncerti u okviru 15. koncertne sezone GŠ Požega 

• Stručni skup puhačkih instrumenata održan u 
Karlovcu (3 nastavnika). 

Svi nastavnici odjela 

Studeni 

• Pripremanje učenika za Blagdanski koncert 

• Animacijski koncerti za učenike osnovnih i srednjih 
škola – nisu održani. 

• 21. 11. –  koncert odjela za puhače i udaraljke.  

• HDGPP – regionalno natjecanje komornih sastava- 
nitko nije pristupio. 

• 30. 11. –  seminar i stručno vijeće klarinetista u 
Vinkovcima (pohađao 1 nastavnik klarineta). 

• Stručni skup flautista u Zagrebu - 1 nastavnik. 

Svi nastavnici odjela 

Prosinac 

•  HDGPP – državno natjecanje komornih sastava u 
Zagrebu – nitko nije pristupio. 

• Odjel je sudjelovao na dobrotvornom koncertu 
„Liga protiv raka“. 

• Uspješno su održani blagdanski koncerti uz 
solističke točke, komorne sastave i orkestre. 

• Roditeljski sastanci  sa svrhom upoznavanja 
roditelja s rezultatima učenika u prvom 
obrazovnom razdoblju održani su tijekom druge 
polovice mjeseca. 
 

Svi nastavnici odjela 
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  Pročelnik odjela: 

   Matija Šeremet, mag.mus. 

Siječanj 

• Održan je sastanak svih nastavnika odjela. Teme: 
1. Dogovor za predstojeće školske koncerte, 

seminare 
2. Razmjena iskustva u radu s učenicima kroz 

zajedničku raspravu 
3. Analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta. 

• Održan Međunarodni udaraljkaški tjedan IPEW, 
Bjelovar - sudjelovalo 10 učenika i nastavnik.  

• Seminar u sklopu Centra izvrsnosti HDGPP-a u 
Opatiji – nitko nije pohađao. 

• Seminar - Mia Ćaćić, mag. mus. tube – održan. 

• Školsko natjecanje za regionalno natjecanje 
HDGPP-a – održano. 

Svi nastavnici odjela 

Veljača 

• 20. 2. - održana je produkcija odjela i audicija za 
Dan škole. 

• Održani roditeljski sastanci. 

• Seminar hornista u Bjelovaru, prof Boštjan 
Lipovšek - nitko nije pohađao. 

• Natjecanje udaraljkaša „Sonus“ u Križevcima – nije 
pohađano. 

Svi nastavnici odjela 

Ožujak 

• Održani su koncerti povodom Dana škole. 

• HDGPP- Regionalno natjecanje, pristupilo 14 
učenika (12 prvih nagrada i 2 prve nagrade), truba: 
3 prve nagrade, flauta: 3 prve nagrade i 1 druga 
nagrada, tuba: 2 prve nagrade, klarinet: 1 prva 
nagrada,  horna: 3 prve nagrade, 1 druga nagrada. 

Svi nastavnici odjela 

Travanj 

• Natjecanje puhača „Daleki akordi“ u Splitu – nije 
održano (COVID-19). 

• HDGPP- Državno natjecanje u Zagrebu- nije 
održano (COVID-19). 

• Video uradak u sklopu nastave na daljinu. 

Svi nastavnici odjela 

Svibanj 
• Festival flauta, Zagorje ob Savi, Slovenija – nije 

održano (COVID-19). 

• Stručni skup flautista- nije održano (COVID-19). 

Svi nastavnici odjela 

Lipanj 

•  Završne produkcije i roditeljski sastanci- nije 
održano (COVID-19). 

• Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine - 
održano online. 

• Završni ispiti - održani online za učenike srednjih 
škola (COVID- 19). 

 
Svi nastavnici odjela 
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GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
Odjel za glazbenu teoriju i pjevanje 
 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. 

Mjesec Predviđeni plan i program 
Nositelj(i) 
realizacije 

Rujan 

 

• Početkom rujna održan je sastanak svih nastavnika 
Odjela za glazbenu teoriju i pjevanje sa sljedećim 
dnevnim redom: 
- iznošenje prijedloga  za tekuću školsku godinu  
- najave stručnih skupova Agencije za odgoj i 
obrazovanje za glazbeno teorijske  predmete ; 
rasprava o prijedlozima gostujućih seminara, 
koncerata, suradnje s drugim školama, 
natjecanjima 
- dogovor oko sudjelovanja učenika solo-pjevanja, 
Predškolskog zbora, Dječjeg zbora „Tintilinići“, 
Velikog dječjeg zbora te Mješovitog  zbora na 
nastupima i produkcijama škole 
- usklađivanje rasporeda nastave i učionica  
- plan nabave potrebnih udžbenika, stručne 
litarature te ostalih nastavnih pomagala.  

• Tijekom prva dva tjedna rujna održani su sastanci 
administrativnih razrednika svih razreda i roditelja 
učenika radi biranja predstavnika u Roditeljsko 
vijeće Glazbene škole Požega, a na satu solfeggia 
izabrani su  predstavnici učenika u Vijeće učenika. 

• Učenici 1.o i 1.S posjetili su knjižnicu s fonotekom i 
nototekom GŠ Požega gdje ih  je  knjižničarka 
upoznala s posudbom dostupnih materijala, izdala 
im je iskaznice/knjižnice i dala  na 
korištenje/posudbu udžbenike iz solfeggia. 

• Nastup solo pjevača na Danu policije, 26. rujna 
2019. 

• Nastup Mješovitog zbora na Danu hrvatskih 
branitelja Požeško-slavonske županije, 17. rujna 
2019. 

 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 
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Listopad 

• Školsko natjecanje komornih sastava – solo 
pjevači 

• Međužupanijski stručni skup za nastavnike 
teorijskih glazbenih predmeta, Osijek, 12. listopada 
2019 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 

Studeni 

• 9. studeni 2019. - 3. nacionalni znanstveni skup:  
Hrvatsko zborsko pjevanje jučer-danas-sutra, 
Šibenik (Branka Horvat, prof. mentor na skupu je 
aktivno sudjelovala s temom: Nastava zbora u 
srednjoj glazbenoj školi) 

• 5. studenog - Koncert profesora Glazbene škole 
Požega u Umjetničkoj školi Poreč 

• 6. studenog - održan koncert „Večer ruskih 
skladatelja”  

• Nastup solo pjevača na 57. regionalnom 
natjecanju učenika i studenata glazbe za komorne 
sastave  

• 14. studenog 2019. godine - nastup učenika solo 
pjevanja u Gradskom kazalištu Požega, povodom 
obilježavanja Međunarodnog dana srednjoškolaca.  

• 15. studenog - nastup učenika Glazbene škole 
Požega na otvorenju izložbe „Ljepota lažnog sjaja” 
– solo pjevači u Gradskom muzeju 

• Odjelna produkcija – solo pjevači 

• 27. studenog održano otvorenje izložbe “Pod 
požeškim brdima” i koncert “Djela Josipa Andrića” 
– solo pjevači i Mješoviti pjevački zbor 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 

Prosinac 

• 2. prosinca održano predavanje “Josip Andrić i 
Požega” u Plavoj dvorani Škole 

• 2. prosinca - nastup solo pjevača i Mješovitog 
zbora na svečanom otvorenju multimedijalne 
dvorane u Pleternici 

• 3. prosinca - koncert povodom Međunarodnog 
dana osoba s invaliditetom – Dječji zbor mlađeg 
uzrasta 

• 4. prosinca - nastup solo pjevača povodom Dana 
općine Jakšić 

• 5. prosinca 2019. godine dočekan je sveti Nikola uz 
prigodan program u Glazbenoj školi Požega. 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 



25 

 

• 18. prosinca - Međužupanijski stručni skup za 
nastavnike solo pjevanja, Varaždin 

• Tijekom prosinca održani su roditeljski sastanci u 
razrednim odjelima srednje škole. 

• 19. prosinca 2019. godine održan je Koncert za 
starije i nemoćne u Domu za starije i nemoćne 
osobe Požega. 

• Božićni koncerti od 16. do 18. prosinca 2019 

Siječanj 

• 4.- 6. siječnja 2020. - seminari, predavanja i koncerti u 
sklopu  Centra izvrsnosti za posebno nadarene učenike i 
studente glazbe i plesa u Opatiji, sudjelovali su učenici i 
Monika Sakač Botički, prof.  

• 16. siječnja 2020. - Otvorenje izložbe Barun Trenk, novo 
lice legende, nastup solo pjevača 

• Međužupanijski stručni skup za nastavnike teorijskih 
glazbenih predmeta, Osijek, 25. siječnja 2020. 

• Školsko natjecanje zborova, 29. siječnja 2020. 

• Svečano proglašenje najboljih sportaša grada Požege za 
2019. godinu, nastup solo pjevača, 29. siječnja 2020. 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 

Veljača 

• 1. veljače - nastup učenika solo-pjevanja na Noći muzeja, a 
12. veljače na svečanoj dodjeli priznanja za sportaša 
godine u Kazalištu Požega 

• 26. veljače -  Koncert pod maskama 

• Interna produkcija solo pjevača 

• 27. i 28. veljače – nastup Mješovitog zbora GŠP na 
svečanoj promociji diplomanata na Veleučilištu u Požegi. 

• 28. veljače 2020. - Međužupanijski stručni skup za 
nastavnike solo pjevanja, Varaždin 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 

 

Ožujak 

 

• 2.- 6. ožujka 2020. -  50. Dani škole – sudjelovanje svih 
zborova škole i solo pjevača 

• 3. ožujka 2020. - Regionalno natjecanje zborova na 58. 
hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa 
– Dječji zbor mlađeg uzrasta i Mješoviti zbor 

• 9. ožujka - Mješoviti zbor nastupao na otvorenju Lidrana. 
Županijske smotre u Gradskom kazalištu Požega 

• 10. ožujka -  Sastanak odjela za gl. teoriju i solo pjevanje 
 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 

Travanj 

• 3. travnja 2020. - Prvi uradak učenika i nastavnika GŠP u 
sklopu   nastave na daljinu - Mješoviti zbor: Moja 
domovina 

• 16. travnja 2020. Tintilinići: Muzika i ti – video uradak 

• Učenik Glazbene škole Požega, Dominik Budimir, 
odabran za mladog ambasadora za prava djece i mladih 
EU 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 
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  Pročelnica:  
  Branka Horvat, prof. mentor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Dominik Budimir, učenik Glazbene škole Požega, 
pripremio je  animirani video ususret Danu planeta 
Zemlje. 

• 24. travnja -  Video uradak u sklopu nastave na daljinu – 
Odjel za glazbenu teoriju i pjevanje 

• 25. travnja - Stručni skup: Nastava teorijskih glazbenih 
predmeta na daljinu - 2. dio: dodatni e-alati, na mreži 

• 27. travnja – Sastanak odjela za gl. teoriju i solo pjevanje 
putem Zoom-a 

• 29. travnja - Međužupanijski stručni skup za nastavnike 
teorijskih glazbenih predmeta, na mreži 

Svibanj 

 

• 14. svibnja -  Dominik Budimir, učenik 3. razreda Glazbene 
škole Požega, gostovao je na radiopostaji Laganini FM 
Požega u emisiji Na školskom hodniku. 

• 27. svibanj - Međužupanijski stručni skup za nastavnike 
teorijskih glazbenih predmeta, na mreži (Branka Horvat, 
prof. mentor s temom: Nastava zbora koroni unatoč) 

• 30. svibnja -  Video uradak u sklopu nastave na daljinu, 
Mješoviti zbor: Dajem ti srce 

 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 

Lipanj 

• 19. lipnja – u Županijskoj vijećnici učeniku solo-pjevanja 
Dominiku Budimiru uručena je 1. nagrada na županijskom 
natječaju Kreativni i neovisni  

• Maturalni koncert učenica solo-pjevanja 

• 19. lipnja - Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne 
godine. 
 

 

Svi nastavnici 
teorijskih glazbenih 

predmeta i solo-
pjevanja 
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GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 
  Odjel za ____klavir i orgulje____ 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 
2019./2020. 

Mjesec Predviđeni plan i program Nositelj(i) realizacije 

Rujan 

• Održan je sastanak odjela sa temom: 
1. Nabavka nota i potrebe inventara za klavirske 

učionice. 
2. Dogovor za datume internih odjelnih produkcija. 
3. Seminari. 
4. Natjecanja. 
5. Stručna vijeća za nastavnike klavira. 
6. Kolokvij za učenike glavnog predmeta srednje škole. 

 

Svi nastavnici odjela 

Listopad 

• Stručni skup za nastavnike klavira (održan u Umjetničkoj 
školi Beli Manastir 16. listopada 2019.) s temama: 
1. Pristup učenicima s teškoćama u razvoju. 
2. Početna nastava klavira. 

• Kolokvij iz tehnike i baroknog razdoblja za učenike 
glavnog predmeta srednje škole (28. listopada 2019., 
održan u Plavoj dvorani). 

• Panel diskusija s temom „Budućnost studija klavira“ u 
organizaciji Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, 
održana 30. listopada 2019. 

• Seminar za učenike i nastavnike klavira u organizaciji 
Glazbene škole Požega (gost predavač prof. Filip Fak s 
Muzičke akademije u Zagrebu), održan 23. listopada 
2019. 

Svi nastavnici odjela 

Studeni 

• Koncert „Večer ruskih skladatelja“, održan 7. studenog 
2019. u Koncertnoj dvorani. 

• Stručni skup za nastavnike klavira (održan u Glazbenoj 
školi Franje Kuhača u Osijeku 15. studenog 2019.) s 
temom: 
1. Kako postati motiviran nastavnik. 
2. Pedagoška iskustva prof. Ele Korbar. 
3. „21. Memorijal Darka Lukića“- Koncert 

prvonagrađenih na 57. državnom natjecanju. 

• Večeri odjelnih produkcija- Večer klavirista (19. 
studenog 2019). 

• Seminar za učenike i nastavnike klavira u organizaciji 
Glazbene škole Požega (gost predavač prof. Filip Fak s 
Muzičke akademije u Zagrebu), održan 20. studenog 
2019. 

• 27.11. koncert – projekt „Ivo Andrić“ 

Svi nastavnici odjela 
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Prosinac 

• Koncert prof. Rubena Dalibaltayana s Muzičke 
akademije u Zagrebu u organizaciji HAZU-a i Glazbene 
škole Požega (održan 2. prosinca 2019. u Koncertnoj 
dvorani Glazbene škole Požega). 

• Seminar za učenike i nastavnike klavira (gost predavač 
prof. Ruben Dalibaltayan s Muzičke akademije u 
Zagrebu). 

• Posjet tvornici i kupnja novog koncertnog klavira 
„Steinway & Sons“ u Hamburgu (10. i 11. prosinca 
2019). 

• Koncert za „Ligu protiv raka“, održan 12. prosinca 2019. 

• Božićni koncerti (16., 17. i 18. prosinca 2019). 

• Roditeljski sastanci s koncertima učenika u organizaciji 
svakog nastavnika klavirskog odjela pojedinačno - kroz 
cijeli prosinac 2019. 

Svi nastavnici odjela 

Siječanj 

• Pripreme učenika za audicije uoči Dana škole i planirana 
natjecanja. 

• Sastanak odjela s temom: 
              Analiza uspjeha u proteklom razdoblju. 

• Koncert Aljoše Jurinića, mladog hrvatskog pijaniste, 
povodom „Inauguracije novog koncertnog klavira“, 
održan 16. siječnja 2020. u Koncertnoj dvorani. 

Svi nastavnici odjela 

Veljača 

• Seminar za učenike i nastavnike klavira u organizaciji 
Glazbene škole Požega (gost predavač prof. Filip Fak sa 
Muzičke akademije u Zagrebu), održan 11. veljače 2020. 

• Kolokvij iz „Sonatnog oblika“ za učenike glavnog 
predmeta Srednje škole, održan 13. veljače 2020. u 
Zelenoj dvorani. 

• Večeri odjelnih produkcija- Večer klavirista (18. veljače 
2020. u Plavoj dvorani). 

Svi nastavnici odjela 

Ožujak 

• Koncerti povodom Dana škole: 
Koncert profesora (2. ožujka 2020.) 
Koncerti solista, komornih sastava i ansambala (3., 4. i 
5. ožujka 2020.) 
Koncert Tamburaške filharmonije i odabranih solista (6. 
ožujka 2020.) 
Na svim koncertima nastupili su učenici i nastavnici 
klavirskog odjela. 
 

Svi nastavnici odjela 
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Travanj 

• Online stručni skup za nastavnike klavira sa temom: 
Nastava u virtualnoj stvarnosti/ Stvarnost u virtualnoj 
nastavi 
(održan 14. travnja 2020.) 

• Projekt „Nastava na daljinu“- sudjelovali su učenici 
klavirskog odjela. 

Svi nastavnici odjela 

Svibanj 
• Projekt „Nastava na daljinu“- sudjelovali su učenici 

klavirskog odjela. 
Svi nastavnici odjela 

Lipanj 

• Online ispiti za učenike glavnog predmeta srednje škole 

• Završni ispiti za maturante: 
Učenik Fran Lisec - koncert 
Učenica Magda Galić – ispit 

• International music competition 2020 - online u 
organizaciji Franz Schubert Konzervatorium iz Beča (Ana 
Marija Ralašić, učenica 3. razreda klavira osvojila je 2. 
nagradu u 2. kategoriji). 

• Online stručni skup nastavnika klavira s temom: 
1. Druženje s klavirom u doba socijalnog distanciranja. 
2. Kako iskoristiti iskustvo nastave na daljinu. 

(održan 8. srpnja 2020.) 

• Prijemni ispit za srednju školu, održan 15. i 16. srpnja 
2020. (četiri uspješna kandidata primljena su na 
klavirski odjel).  

Svi nastavnici odjela 
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ŽUPANIJA  POŽEŠKO-SLAVONSKA 

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA 

              P O Ž E G A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

STRUČNOG SURADNIKA – KNJIŽNIČARA 

za školsku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Izradila: Ivana Obradović Trupinić, dipl. knjižničar i prof., stručni suradnik – knjižničar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požega, 21. rujna 2020.  
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Knjižnična djelatnost u školi jedna je od sastavnica stručnog rada koji se provodi usporedno, stalno 

i u skladu s drugim stručnim radom u odgojno-obrazovnom procesu. Namijenjena je prvenstveno 

učenicima i nastavnicima u cilju što kvalitetnije realizacije odgojno-obrazovnih zadataka i 

unapređenju nastave.  

 

Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada i obuhvaća sljedeće sadržaje:  

 

1. Knjižnično-informacijska djelatnost osnovni je i najznačajniji segment rada u školskoj knjižnici 

i obuhvaća: 

- pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada; 

- organizirano i sistematsko upoznavanje učenika sa školskom knjižnicom i oblicima rada u 

školskoj knjižnici; 

- učenike 1. razreda upoznati sa školskim knjižničarom, knjižničnim prostorom,  

Pravilnikom o radu školske knjižnice, nototeke i fonoteke, naučiti ih razlikovati knjižnicu od 

knjižare, upoznati ih s izvorima učenja i znanja i njihovoj svrsi, naučiti ih posuđivati, čuvati i 

vraćati knjige, note, audiovizualnu građu na vrijeme; 

- poticanje čitanja s ciljem razvoja čitalačke pismenosti učenika i slušanja glazbe; 

- poticanje razvoja informacijske pismenosti i podučavanje učenika informacijskim znanjima; 

- posudba knjižnične građe i rad s korisnicima; 

- organiziranje nastavnih sati u školskoj knjižnici (timski rad); 

- rad na odgoju i obrazovanju u slobodnom vremenu učenika; rad na projektima; 

- pomoć učenicima pri istraživačkom radu u školskoj knjižnici (izrada referata, samostalan  

 projektno-istraživački rad); 

- suradnja s ravnateljem, nastavnicima, tajništvom i računovodstvom u nabavi svih  

vrsta knjižnične građe i u razvoju školske knjižnice; 

- suradnja s učiteljima oko nabave knjižnične građe; 

- pomoć nastavnicima pri realizaciji nastavnih sati izborom potrebne stručne literature,  

časopisa i neknjižne građe; 

- suradnja s učenicima i učiteljima oko vođenja instrumentarija. 

 

2. Stručno-knjižnična i informacijska djelatnost obuhvaća: 

- organizacija i vođenje rada u školskoj knjižnici, knjižnično poslovanje; 

- nabava knjižnične građe: knjižne (muzikalije, stručna literatura, referentna zbirka) i  

  neknjižne građe (CD-i, DVD-i); 

- inventarizacija, signiranje i tehnička obrada knjižnične građe; 

- stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i sadržajna  

   obrada (klasifikacija, predmetna obrada); 

- smještaj knjižnične građe prema stručnim oznakama; 

- prijem i sređivanje periodike, sastavljanje pregleda sadržaja stručnih časopisa; 

- praćenje statističkih pokazatelja o korištenju knjižničnog fonda; 

- nabava udžbenika za učenike i učitelje, suradnja s nakladnicima; 

- informacijska djelatnost, odgovaranje na korisničke upite, sustavno izvješćivanje  

   korisnika školske knjižnice o prinovljenoj knjižničnoj građi, upućivanje  

   korisnika na korištenje izvora informacija u školskoj knjižnici i drugim knjižnicama,  
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   kontinuirano informiranje nastavnika o sadržaju stručnih časopisa; 

- praćenje pedagoško-psihološke, metodičke literature, stručnih časopisa i  

   literature s područja knjižničarstva i informatologije (recenzije, katalozi nakladnika, i dr.); 

- izrada Godišnjeg plana i programa rada i Godišnjeg izvješća o radu; 

- zaštita i otpis knjižnične građe; 

- programska obrada knjižne i neknjižne građe (program Metel Win). 

 

3. Kulturna i javnu djelatnost obuhvaća: 

-  planiranje, organiziranje i realizacija kulturnih sadržaja i koncerata; 

-  obilježavanje nadnevaka važnih za školu i školsku knjižnicu; 

 - izložbe u školskoj knjižnici uz značajne obljetnice (tematske izložbe, izložbe  

   knjiga, slika, učeničkih radova, fotografija, sitnog tiska, promotivnih materijala,  

   periodike, elektroničke građe), prigodno uređivanje knjižničnog prostora; 

- suradnja s kulturnim ustanovama (vrtićima i osnovnim i srednjim školama u Požegi) i  

   organizacija posjeta učenika osnovnih i srednjih škola i polaznike vrtića na školske  

   koncerte u sklopu Koncertne sezone za učenike i polaznike vrtića; 

- suradnja s kulturnim ustanovama koje se bave organiziranim radom s djecom i  

   mladeži u slobodno vrijeme (narodne knjižnice). 

 

Realizacija godišnjeg plana i programa rada stručnog suradnika – knjižničara po mjesecima 

u školskoj godini 2019./2020. 

Mjesec Plan rada 
Nositelj(i) 

realizacije 

Rujan 

 

• upisivanje učenika u program Metel win i prebacivanje iz nižeg razreda 

u viši 

• izrada iskaznica za nove učenike 

• upoznavanje učenika 1. razreda sa školskim knjižničarom, knjižničnim 

prostorom, Pravilnikom o radu školske knjižnice, nototeke i fonoteke  

• nabava udžbenika za učenike i učitelje, suradnja s nakladnicima 

• izrada Godišnjeg plana i programa rada 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar, 

profesori i 

učenici 

Listopad 

• uređenje panoa povodom Međunarodnog dana glazbe (1. listopada 

2019.),  

• fotografiranje koncerata u Školi i objava na stranici Škole 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

Knjižničar, 

profesori i 

učenici 

Studeni 

 

• sudjelovanje u obilježavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca (17. 

studenoga 2019.) 

• fotografiranje događanja i objava na stranici Škole  

 

Knjižničar, 

ravnatelj, 

profesori i 

učenici 
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• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• sudjelovanje u organizaciji Koncertne sezone za polaznike vrtića i 

učenike 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Prosinac 

 

• sudjelovanje u organizaciji Koncertne sezone za polaznike vrtića i 

učenike 

• fotografiranje koncerata i objava na stranici Škole 

• naručivanje nota i knjiga prema potrebama profesora i stručna obrada u 

programu Metel Win 

• smještaj knjižnične građe prema stručnim oznakama 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar, 

ravnatelj 

Siječanj 

 

• smještaj knjižnične građe prema stručnim oznakama 

• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar 

Veljača 

• smještaj knjižnične građe prema stručnim oznakama 

• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• fotografiranje koncerata i objava na stranici Škole 

• praćenje statističkih pokazatelja o korištenju knjižničnog fonda i 

ispunjavanje službenih statistika 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

Knjižničar 

Ožujak 

 

• fotografiranje koncerata i objava na stranici Škole 

• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• sudjelovanje u Virtualnoj zbornici u aplikaciji Yammer 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar 

Travanj 

 

• objavljivanje novosti na stranici Škole 

• aktivno sudjelovanje u Virtualnoj zbornici u aplikaciji Yammer 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar, 

ravnatelj 

Svibanj 

 

• uređivanje stranice Škole i objava novosti na stranici škole 

• aktivno sudjelovanje u Virtualnoj zbornici u aplikaciji Yammer 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

Knjižničar, 

ravnatelj, 

profesori  
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Lipanj 

 

• pripreme za kraj školske godine (vraćanje i inventura posuđene građe) 

– suradnja s profesorima i učenicima 

• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

 

Knjižničar, 

profesori i 

učenici 

 

Srpanj 

 

• smještaj knjižnične građe prema stručnim oznakama 

• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• rad na mrežnoj stranici Škole 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar 

Kolovoz 

 

• pripreme za početak nove školske godine, prikupljanje podataka o 

novim korisnicima i upis u program Metel Win 

• smještaj knjižnične građe prema stručnim oznakama 

• stručna obrada knjižnične građe: formalna obrada (katalogizacija) i 

sadržajna obrada (klasifikacija, predmetna obrada) 

• svi ostali poslovi i zadaci navedeni u Godišnjem programu rada za šk. 

god. 2019./2020. 

 

Knjižničar 

 

 

Stručni suradnik – knjižničar: 
Ivana Obradović Trupinić, dipl. knjižničar i prof. 
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6.  REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA - ANALIZA 
ODGOJNO-OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA 
 
      Planiranu i programiranu nastavu razradili smo prije početka školske godine. Nastavničko 
vijeće utvrdilo je Godišnji plan i program koji je donio Školski odbor na svojoj sjednici, 27. 
rujna 2019. godine. Nastavničko vijeće ocjenjivalo je rezultate rada, formirani su razredni 
odjeli i grupe. Imenovane su komisije za godišnje i popravne ispite. Nastavnici određeni za 
rad u aktivima izvršili su svoje obveze. Stručni aktivi pomogli su mlađim profesorima, 
naročito u radu s učenicima i zadaćama oko administrativnih poslova. 
 

     Nastavni plan i program u 35 nastavnih tjedana djelomično je realiziran zbog situacije 
izazvane pandemijom koronavirusa.  

Izborna nastava realizirana je u predmetima: Klavir, Komorna glazba i Teorija glazbe 
u OŠ, Solo-pjevanje u SŠ, fakultativna u predmetima: Klavir, Komorna glazba, Solo pjevanje i 
Audio snimanje i obrada tona.  

Godišnji ispit na kraju nastavne godine polagali su se online zbog situacije izazvane 
pandemijom koronavirusa. Maturalni koncerti učenika koji su se pripremali za muzičke 
studije održani su u školi pridržavajući se pri tome svih mjera i preporuka HZJZ-a. 

Roditelji mjesečno participiraju za realizaciju plana i programa glazbene škole 150,00 
kuna, za predškolsko glazbeno obrazovanje 100,00 kuna, a za privatne ispite 300,00 kn po 
ispitu. 
 Suglasnost MZO-a za uvođenjem novih programa (viole i kontrabasa) nije ishođena 
zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa.  
 U šk. godini 2019./2020.,  za vrijeme nastave na daljinu, nastavnici su se služili javnom 
platformom Yammer te raznim mobilinim aplikacijama (Viber, WhatsApp…) radi izvođena 
nastave online. 
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Ukupan broj nastupa nastavnika i učenika na javnim nastupima i natjecanjima u šk. 
god. 2019./2020. 

O
D

JE
L 

R. 
br. 

NASTAVNIK 

B R O J     T O Č A K A 

N
A

ST
U

P
I N

A
ST

A
V

N
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A
   NASTUPI UČENIKA 

  KONCERTI NATJECANJA 

K
O

R
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A
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1. Ana Orić 3 75     4               

2. Andrej Šeper 1 91     2               

3. Antonia Jagodić                         

4. Emilija Navratil     11   9 1             

5. Ivan Polić   2 3 6 6               

6. Jana Kolić Kovačić 1       1               

7. Marija Milinković 2   7   13 2             

8. Marija Tonković 1   2                   

9. Martina Mikić Kovač 1   1   7               

10. Matea Šeremet 4 25 7   16               

11. Miroslav Majić 1 119                     

12. Rajka Martinčić                         

13. Valentina Krajačić Mikić 1   3   11               

14. Valentina Šmitpeter 1 15 7   3               

O
d

je
l z

a 
gi

ta
ru

 i 
gu

d
ač

e 

15. Anamarija Zlatković     10                   

16. Antun Markulić 2   5   12               

17. Filip Marinić 1   6   2 1             

18. 
Koraljka Josipa 
Neferović 

1       3               

19. Lucija Ticl Polić     5   13 1             

20. Stjepan Blažanin     3   7 1             

21. Tena Vlašić Pavić         2               

22. Višnja Sekula     8   9               

23. Zlatko Čošić     6     1             

24. Željko Štrbac 1   3   7               

O
d

je
l z

a 
h

ar
m

o
n

ik
u

 25. Bruno Mršić 1   2   5               

26. Jasmina Posedi 2   5 4 12 1 1   1       

27. Matej Marjanović 1   9   5   2   1       

28. Mateja Kovačević                         

29. Nikolina Furić 1   12 10 8 6 2   2   1   
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30. Antun Adžić 1   5   15 1             

31. Dominik Škrabal 1   10   16 2             

32. Ivan Karadža 2   13                   

33. Marijan Paurić     1 6 9 1             

34. Paško Dorbić     5                   

35. Saša Botički 1   5   10 1             

36. Tihomir Damjanović     2   11 1             

37. Valentin Petranović     12   10 4 1   1 1     

O
d

je
l z

a 
p

u
h

ač
e 

i u
d

ar
al

jk
e

 38. Eva Cigić 1   8   2   2           

39. Iva Sessa Štancl     3                   

40. Ivan Luladžić 1   11   8 2 2   2       

41. Kristina Banovac     9   11   6   4   2   

42. Lucija Zovko Čevapović 1   7   10 2 3   4       

43. Marko Rušnov 6   3   3               

44. Matija Ciglenečki     8   2               

45. Matija Šeremet 3   7   13 3 6   3       

46. Milan Filić 2   6   10               

47. Nenad Jurčić 1   3   8   1   1       

O
d
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o
ri
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 i 

p
je
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n

je
 

48. Ana Ticl 3   23 20 15 3 1   1       

49. Anton Ećimović 1                       

50. Barbara Glasnović Pavić     1                   

51. Branka Horvat     5     4 1   1       

52. Damjan Pirović                         

53. Draženka Hačka     4   16               

54. Jasmin Gašparac 1   4     1             

55. Josipa Šimurda                         

56. Leonardo Marković 1 16 6   1 2             

57. Lidija Džidić Markulić 1                       

58. Monika Sakač Botički                         

59. Stjepan Posedi 1   5                   

60. Tin Tonković 1 5                     

61. Vesna Flajsig Mirković     2                   

  62. Alen Kovačević 1 2                     
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6.2 Rezultati učenika s natjecanja u šk. god. 2019./2020. 

6.2.1 ŠKOLSKA NATJECANJA 
 

R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

1. 
3. 10. 
2019. 

Školsko 
natjecanje 
komornih 
sastava,  POŽEGA 

Karmen 
Szabo           
Ilijana Marić  
Rafaela 
Jakobović                     

Ana Ticl 
Komorni 
sastav 

II. 91,66 I. 

2. 
3. 10. 
2019. 

Školsko 
natjecanje 
komornih 
sastava,  POŽEGA 

Ivana 
Orešković          
Elizabeta 
Jakobović         
Luka Mazal       
David 
Ralašić Karlo 
Čatić        
Luka Bajt            
Antun 
Glasnović          
Matija 
Kravski   
Mihael 
Mandić 

Valentin 
Petranović 

Komorni 
sastav 

II. 90,66 I. 

3. 29.1.2020 
Školsko 
natjecanje, solisti 
i zborovi, Požega 

Margareta 
Jakobović 

Lucija Zovko 
Čevapović, 
Matea 
Šeremet 

flauta II. 96 I. 

4. 
29. 1. 
2020. 

Školsko 
natjecanje, solisti 
i zborovi, Požega 

Erika Mikić 

Lucija Zovko 
Čevapović, 
Matea 
Šeremet 

flauta II. 93 I. 

5. 
29. 1. 
2020. 

Školsko 
natjecanje, solisti 
i zborovi, Požega 

Ines Hurtiš 
Eva Cigić, 
Valentina 
Šmitpeter 

flauta III. 90,66 I. 

6. 
29. 1. 
2020. 

Školsko 
natjecanje, solisti 
i zborovi, Požega 

Rebeka 
Labud 

Eva Cigić, 
Matea 
Šeremet 

flauta IV. 92 I. 

7. 
29. 1. 
2020. 

Školsko 
natjecanje, solisti 
i zborovi, Požega 

Jana 
Mustapić 

Lucija Zovko 
Čevapović, 
Matea 
Šeremet 

flauta IV. 92,33 I. 
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R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

8. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Marin 
Miletić 

Nenad Jurčić, 
Miroslav 
Majić 

klarinet III. 91 I. 

9. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Lovro Šarić 
Ivan Luladžić, 
Miroslav 
Majić 

tuba II. 95 I. 

10. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Jakov Git 
Ivan Luladžić, 
Miroslav 
Majić 

tuba III. 95,33 I. 

11. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Edita Mikić 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog I. 98 I. 

12. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Antun 
Bartolović 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog II. 92,66 I. 

13. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Vida Lojber 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog II. 93,66 I. 

14. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Klara Filić 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog III. 97,66 I. 

15. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Fran Matić 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog IV. 97,66 I. 

16. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Monika 
Mijoković 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog IV. 90,66 I. 

17. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Lucija Kesić 
Matija 
Šeremet, Ana 
Orić 

truba II. 89 II. 

18. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Matija 
Repulec 

Matija 
Šeremet, Ana 
Orić 

truba II. 95,33 I. 

19. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Žarko 
Dominik 
Jakovljević 

Matija 
Šeremet, Ana 
Orić 

truba III. 96 I. 
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R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

20. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Borna 
Franić 

Matija 
Šeremet, Ana 
Orić 

truba IV. 97,66 I. 

21. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Danijela 
Grejza 

Matija 
Šeremet, Ana 
Orić 

truba IV. 96,33 I. 

22. 
29 .1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Matija 
Katušić 

Matija 
Šeremet, Ana 
Orić 

truba IV. 90,33 I. 

23. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

David 
Matanović 

Matej 
Marjanović 

harmonika II. 90 I. 

24. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Filip Cindrić 
Matej 
Marjanović 

harmonika V. 92,66 I. 

25. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Marko 
Marković 

Nikolina Furić harmonika V. 90 I. 

26. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Amalija 
Tkalčec 

Jasmina 
Posedi 

harmonika V. 95 I. 

27. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Kristinka 
Vrba 

Nikolina Furić harmonika V. 96,33 I. 

28. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Dječji zbor 
Vesna Flajsig 
Mirković 

pjevanje I. 95 I. 

29. 
29. 1. 
2020. 

Školsko natjecanje, 
solisti i zborovi, 
Požega 

Mješoviti 
zbor 

Branka 
Horvat 

pjevanje II. 90 I. 
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6.2.2 REGIONALNA NATJECANJA 

 

R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

1. 
6. - 9. 11. 

2019. 

57. hrvatsko 
regionalno 

natjecanje učenika 
i studenata glazbe 

za komorne 
sastave, Opatija 

Karmen 
Szabo, 
Ilijana 
Marić, 
Rafaela 

Jakobović  

Ana Ticl, mag. 
mus. 

Trio II. 88,40 2. 

2. 
6. - 9. 11. 

2019. 

57. hrvatsko 
regionalno 

natjecanje učenika 
i studenata glazbe 

za komorne 
sastave, Opatija 

Ivana 
Orešković, 
Elizabeta 

Jakobović, 
Luka Mazal, 

David 
Ralašić, 

Karlo Čatić, 
Luka Bajt, 

Antun 
Glasnović, 

Matija 
Kravski, 
Mihael 
Mandić 

Valentin 
Petranović, 
mag. mus. 

Sastavi 6-9 
članova, 
tambure 

II. 92,20 1. 

3. 
29. 2 - 1. 
3. 2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 

plesa 

Kristinka 
Vrba 

Nikolina Furić harmonika V.  89,40 II. 

4. 
29. 2. - 1. 
3. 2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 

plesa 

Filip Cindrić 
Matej 

Marjanović 
harmonika V.  87,34 II. 

5. 
29. 2. - 

1.3. 
2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 

plesa 

Amalija 
Tkalčec 

Jasmina 
Posedi 

harmonika V.  85,50 II. 

6. 
29. 2. - 1. 
3. 2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 

plesa 

Marko 
Marković 

Nikolina Furić harmonika V.  85,35 II. 
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R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

7. 3.3.2020 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 

plesa, Požega 

Dječji zbor 
Vesna Flajsig 

Mirković 
zborovi I. 84,33 II. 

8. 
3. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 

plesa, Požega 

Mješoviti 
zbor 

Branka 
Horvat 

zborovi V.  92 I. 

9. 
3. i 4. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Margareta 
Jakobović 

Lucija Zovko 
Čevapović, 

Matea 
Šeremet 

flauta II. 95,13 I. 

10. 
3. i 4. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Erika Mikić 

Lucija Zovko 
Čevapović, 

Matea 
Šeremet 

flauta II. 88,75 II. 

11. 
3. i 4. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Jana 
Mustapić 

Lucija Zovko 
Čevapović, 

Matea 
Šeremet 

flauta IV. 92,88 I. 

12. 
3. i 4. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Rebeka 
Labud 

Lucija Zovko 
Čevapović, 

Matea 
Šeremet 

flauta IV. 90,75 I. 

13. 
5. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Marin 
Miletić 

Nenad Jurčić, 
Miroslav 

Majić 
klarinet III. 92,50 I. 

14. 
7. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Jakov Gitt 
Ivan Luladžić, 

Miroslav 
Majić 

tuba I. 94 I. 

15. 
7. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Lovro Šarić 
Ivan Luladžić, 

Miroslav 
Majić 

tuba I. 92,40 I. 

16. 
8. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Matija 
Repulec 

Matija 
Šeremet, Ana 

Orić 
truba II. 92,80 I. 
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R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

17. 
8. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Žarko 
Dominik 

Jakovljević 

Matija 
Šeremet, Ana 

Orić 
truba III. 93,20 I. 

18. 
8. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Borna 
Franić 

Matija 
Šeremet, Ana 

Orić 
truba IV. 92,00 I. 

19. 
9. 

3.2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Edita Mikić 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 

Majić 

rog I. 90,40 I. 

20. 
9. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Klara Filić 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 

Majić 

rog III. 93,80 I. 

21. 
9. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studanata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Monika 
Mijoković 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 

Majić 

rog IV. 87,20 II. 

22. 
9. 3. 

2020. 

58. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa, Jastrebarsko 

Fran Matić 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 

Majić 

rog IV. 95,00 I. 

 

6.2.3 DRŽAVNA NATJECANJA 

 

R. 
br. 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 
M

JE
ST

O
 

1. 
4. - 7. 12. 

2019. 

57. hrvatsko 
natjecanje učenika 
i studenata glazbe i 
plesa 2019. 

Tamburaški 
komorni 
sastav 

Valentin 
Petranović 

Sastavi 6-9 
članova 

II. 97,46 II. 
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6.2.4 MEĐUNARODNA NATJECANJA 

 

VRIJEME 

NAZIV 
NATJECANJA, 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

IZVOĐAČ 
MENTOR, 

KOREPETITOR 
INSTRUMENT 
/ DISCIPLINA 

KATEGORIJA B
R

. 
B

O
D

O
V

A
 

N
A

G
R

A
D

A
 /

 

M
JE

ST
O

 

18.- 22. 
9. 2019. 

44° Premio e 
Concorso 
Internazionale 
“Città di 
Castelfidardo”, 
ITALIJA 

Kristinka 
Vrba 

Nikolina Furić Harmonika 
Classica 
junior 

17.86  14. 
mjesto 

21. 2. 
2020. 

Međunarodno 
natjecanje "MLADI 
PADOVEC" 

Antun 
Bartolović 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog II.   I. 

21. 2. 
2020. 

Međunarodno 
natjecanje "MLADI 
PADOVEC" 

Vida Lojber 

Kristina 
Banovac, 
Miroslav 
Majić 

rog II.   II. 

 
 
UKUPNO:  

Na regionalnom natjecanju učenici su osvojili 14 prvih i 8 drugih nagrada. 
Na međužupanijskom natjecanju učenici nisu osvojili nagrade. 
Na državnom natjecanju učenici su osvojili 1 drugu nagradu. 
Na međunarodnim natjecanjima učenici su osvojili 1 prvu, 1 drugu nagradu i 1 četrnaesto 
mjesto. 

 

Godišnji plan i program rada Glazbene škole Požega iz Požege u šk. god. 2019./2020. 
nije u potpunosti realiziran zbog stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. 
 
 
 
 
                                                                                                                              ravnatelj 
 
                                                                                                          _________________________________ 
                                                                                                           Alen Kovačević, mag. mus. 

 
 
 
 

 


