OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA „KRSTO ODAK“
DRNIŠ

ŠKOLSKI KURIKULUM
ZA ŠKOLSKU 2017./2018. GODINU

Drniš, rujan 2017. godine

1

I. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole:
Županija:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA „KRSTO ODAK“ DRNIŠ
ŠIBENSKO-KNINSKA

Šifra škole u MZO-a:
Adresa:

22320 DRNIŠ, VLADIMIRA NAZORA 4.

Telefon – tajništvo:
Telefon-porta:

022/888-623

022/886-023

Ravnateljica:

INES TOPIĆ

NIKOLA PAMUKOVIĆ

Tajnik:
e – mail:
web:

022/886-023

022/886-028

Telefon – ravnateljica:
Fax:

15-017-004

glazbena@ogs-kodak-drnis.skole.hr

www.ogsko.hr
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II. POTREBE
POTREBE UČENIKA:
Stjecanje vještine muziciranja, izražavanja kroz glazbu, upoznavanje glazbenih
stilova te razvoj osjećaja prema glazbeno lijepom.
Adekvatno ispunjenje slobodnog vremena kroz druženje s vršnjacima
glazbenicima i stjecanje novih prijateljstava.

POTREBE RODITELJA:
Razvijanje odgovornosti, radnih navika, socijalizacija, javni nastupi te otvaranje
dodatnih životnih mogućnosti njihove djece.
Komunikacija roditelj – učitelj – učenik.
roditelj
učenik

učitelj

OBVEZE UČITELJA:
Prenijeti učenicima znanja i vještine, prepoznati i razviti učenikov potencijal do
njegovih krajnjih mogućnosti uz učenikovo osobno zadovoljstvo postignutim.
Permanentno stručno usavršavanje i profesionalno samoostvarenje učitelja kroz
uspjehe učenika na natjecanjima.
Obostrana kvalitetna komunikacija između učitelja i roditelja.

POTREBE LOKALNE ZAJEDNICE:
Razvoj školstva, sudjelovanje škole na raznim manifestacijama (koncerti),
razvoj kulture i umjetnosti na nivou grada i županije.
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III. OPIS ŠKOLE

- Adresa matične škole: 22320 DRNIŠ, Vladimira Nazora 4.
- Adresa područne škole: 22300 KNIN, Krešimirova 30.
- Telefoni:
tajništvo i porta: 022/886-023, 886-028
ravnateljica: 022/888-623
fax: 022/886-023
- e-mail: glazbena@ogs-kodak-drnis.skole.hr
- web: www.ogsko.hr
- Broj upisanih učenika u matičnoj školi Drniš: 97
- Broj upisanih učenika u područnoj školi Knin: 51
- Ukupno upisanih učenika u školskoj 2017./2018. godini: 148
- Ukupan broj zaposlenih: 17
- ravnateljica
- Broj učitelja u matičnoj školi Drniš: 8
- Broj učitelja u područnoj školi Knin: 4
- Broj pomoćno-tehničkog osoblja:
- tajnik – računovođa ……………………………. 1
- domar-kućni majstor-ložač centralnog grijanja ….. 1
- spremačice ……………………………………….. 2
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IV. VIZIJA ŠKOLE:
Otvoriti nove odjele za instrumente kako bi djeca imala veći izbor pri upisu u
našu školu (posebno za limene puhačke instrumente).
Školske godine 2012./2013. uveden je novi predmet: saksofon.

V. MISIJA ŠKOLE:
Ustrajati na kvaliteti glazbenog obrazovanja što većeg broja djece u gradu i
županiji.

VI. REDOVITA NASTAVA:
- Individualna nastava na instrumentima: klavir, klasična gitara, violina,
harmonika, flauta, klarinet, saksofon.
- Skupno muziciranje: pjevački zbor i orkestar učenika naše škole,
komorna glazba.

- Teoretska nastava: solfeggio, teorija glazbe.
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VII. SADRŽAJ:
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI:

1. KONCERTI
2. JAVNI NASTUPI UČENIKA
3. ANIMACIJSKI KONCERTI
-u suradnji sa Dječjim vrtićem Drniš
-u suradnji s O.Š.Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš,O.Š.Domovinske
zahvalnosti Knin i O.Š. dr. Franje Tuđmana Knin
4. KONCERT UČITELJA NAŠE ŠKOLE

PROJEKTI:
1. KONCERTI UMJETNIKA
2. DAN ŠKOLE
3. SEMINARI ZA UČITELJE I UČENIKE
4. KONCERTI PRIPREME ZA REGIONALNO I DRŽAVNO NATJECANJE
5. REGIONALNO NATJECANJE UČENIKA GLAZBE
6. DRŽAVNO NATJECANJE UČENIKA GLAZBE
7. PREZENTACIJA RADA ŠKOLE U OPĆEOBRAZOVNIM ŠKOLAMA
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IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI:

1.

Izvannastavna
aktivnost

Cilj - namjena

Nositelj
Način
realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način
vrednovanja

KONCERTI
učenika škole: Koncert obilježavanja Dječjeg tjedna, Sv.Cecilija, Božićni
koncert, Koncert pod maskama, Dan škole, Uskršnji koncert, završni koncert
za kraj školske 2017./2018. godine.
- pomoći učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja,
- omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada škole
te uspješan rad pojedinaca i grupe učenika,
- samovrednovanje, sposobnost kritike i samokritike.
Učenici i učitelji
Koncert
Od 2. listopada 2017. do 15. lipnja 2018. godine
8.000,00 kuna
Samovrednovanje učenika

2.

Izvannastavna
aktivnost
Cilj - namjena

Nositelj
Način
realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način
vrednovanja

JAVNI NASTUPI UČENIKA
- omogućiti učenicima koji nastupaju na regionalnom ili državnom
natjecanju da odsviraju pripremljeni program prije natjecanja,
- samoprocjena,
- samokritičnost,
- rješavanje problema treme prije i za vrijeme nastupa.
Učitelji i učenici koji se pripremaju za nastupe na natjecanjima
Koncert
Siječanj-veljača 2018. godine
1.000,00 kuna
Samovrednovanje učenika
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3.

Izvannastavna
aktivnost
Cilj - namjena

Nositelj
Način
realizacije
Troškovnik
Vremenik

ANIMACIJSKI KONCERTI
- upoznavanje djece sa radom glazbene škole,
- zainteresirati djecu predškolske dobi (u dječjem vrtiću) i djecu prvih
razreda redovnih osnovnih škola za glazbeno obrazovanje.
Učitelji i učenici
Upoznavanje djece predškolske dobi sa glazbenim instrumentima (Dječji
vrtić)
Održavanje koncerata za učenike prvih i drugih razreda općeobrazovne škole
500,00 kuna
Svibanj 2018.godine

4.

Izvannastavna
aktivnost
Cilj - namjena
Nositelj
Način
realizacije
Troškovnik
Vremenik

KONCERTI UČITELJA U DRNIŠU I KNINU
- motivacija za što kvalitetnije muziciranje učenika,
- pružanje glazbenog užitka učenicima, roditeljima i građanima.
Učitelji Osnovne glazbene škole Drniš i područne glazbene škole Knin
Koncert
1.000,00 kuna
Prosinac 2017. i svibanj 2018. godine
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PROJEKTI:

1.
Projekt

KONCERTI UMJETNIKA
_____________________________________________________________
1. LIDIJA LJUBIČIĆ,flauta
IVAN BATOŠ,klavir
Drniš,listopad 2017.
2.KLAVIRSKI DUO (HGSM ZAGREB)
ALBERTO FRKA I JAKŠA ZLATAR
Drniš i Knin,listopad 2017.
3.ANSAMBL GLAZBENE STAZE
EDA RIMANIĆ,flauta
VLADE MATULIĆ,klarinet
ĐANA KAHRIMAN,violina
ALJA MANDIČ,violončelo
IVA LJUBIČIĆ,klavir
Drniš,veljača 2018.
4.TRIO NOBILE
SVJETLANA MANDIĆ,violina
ROBERT ŽBURIN,violončelo
KRISTINA CVITANIĆ,klavir
Drniš,travanj 2018.
5.CIKLUS KONCERATA HGSM ZAGREB
Drniš,travanj 2018.

Cilj - namjena
Nositelj
Način
realizacije
Troškovnik
Vremenik

- motivacija za daljnji rad i glazbeno obrazovanje učenika škole
- pružanje glazbenog užitka učenicima, roditeljima i ostalim građanima.
Osnovna glazbena škola Drniš
Koncerti umjetnika
10.000,00 kuna
Listopad 2017. i veljača i travanj 2018. godine
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2.
Projekt
Cilj - namjena
Način
realizacije
Nositelj
Troškovnik
Vremenik

DAN ŠKOLE
1. Obilježavanje i proslava Dana škole (20. ožujka) za 2018. godinu,
2. Održavanje prijateljskih veza i dugogodišnje suradnje sa Glazbenom
školom Ivana Lukačića iz Šibenika.
Koncert učenika škole (jednu ili dvije točke sviraju učenici Glazbene škole
Šibenik)
Učitelji i učenici škole
5.000,00 kuna
20. ožujka 2018. godine

3.
Projekt
Cilj - namjena
Način
realizacije
Nositelj

Troškovnik
Vremenik

SEMINARI ZA UČITELJE I UČENIKE
Permanentno stručno usavršavanje učitelja u njihovu radu
Motivacija učenika za daljnji napredak
Seminari, savjetovanja, simpoziji, stručna vijeća
Agencija za odgoj i obrazovanje MZO-a (savjet.za umjetničke škole),
Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga Zagreb
Glazbene škole u Republici Hrvatskoj koje organiziraju sastanke stručnih
vijeća po odjelima odnosno instrumentima
Osnovna glazbena škola Drniš
20.000,00 kuna
Prema rasporedu Agencije i HDGPP-a za školsku 2017./2018. godinu
Prema dogovoru sa gostima predavačima

4.
Projekt
Cilj - namjena
Način
realizacije
Nositelj
Troškovnik
Vremenik

KONCERTI PRIPREME ZA REGIONALNO I DRŽAVNO NATJECANJE
Organizirati jedan ili više koncerata za pripremanje učenika za nastupe na
regionalnom i državnom natjecanju učenika glazbenih škola RH
Održati audiciju za učenike koji će predstavljati školu na natjecanjima
Koncerti
Osnovna glazbena škola Drniš (učitelji i učenici)
1.000,00 kuna
Vrijeme prije natjecanja planiranih za 2018. godinu (siječanj-ožujak 2018. )
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5.
Projekt
Cilj - namjena
Način
realizacije
Nositelj
Troškovnik
Vremenik

REGIONALNO NATJECANJE
Postići što bolji rezultat učenika i njihovih učitelja na regionalnom
natjecanju odnosno izboriti pravo za nastup na državnom natjecanju
Koncert
Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga Zagreb
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Zagreb
Osnovna glazbena škola Drniš
5.000,00 kuna
Veljača 2018. godine

6.
Projekt
Cilj - namjena
Način
realizacije
Nositelj
Troškovnik
Vremenik

DRŽAVNO NATJECANJE
Postići što bolji rezultat učenika i njihovih učitelja na državnom natjecanju
Koncert
Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga Zagreb
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Zagreb
Osnovna glazbena škola Drniš
5.000,00 kuna
Ožujak 2018. godine

7.
Projekt
Cilj - namjena
Način
realizacije

Nositelj
Troškovnik
Vremenik

PREZENTACIJA RADA ŠKOLE U OPĆEOBRAZOVNIM ŠKOLAMA
Zainteresirati što veći broj djece za pohađanje glazbene škole i time
povećati broj upisanih učenika na različite odjele Osnovne glazbene
škole „Krsto Odak“ Drniš
- održavanje koncerata te upoznavanje djece sa instrumentima koji se uče
svirati u Osnovnoj glazbenoj školi Drniš,
- upoznavanje sa učenicima i učiteljima škole
-upoznavanje prostora škole
Osnovna glazbena škola Drniš
1.000,00 kuna
Svibanj 2018. godine
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ZAKLJUČAK:
Uzimajući u obzir već navedene potrebe učenika, učitelja i roditelja u redovnoj
nastavi ćemo prilagoditi nastavne oblike i sredstva rada individualnim
potrebama i mogućnostima učenika.
Planirati i pripremiti školski i nastavni rad prema sposobnosti učenika.
Podučavati učenika kako svirati odnosno vježbati na svom instrumentu.
Stvarati ugodno školsko ozračje koje će održavati interes i motivaciju učenika,
te će učeniku pružati osjećaj sigurnosti.
Prepoznati i pratiti darovite učenike i učenike s teškoćama u učenju, izražavanju
i ponašanju.

KLASA: 602-01/17-01-70
URBROJ: 2182/1-12/1-17-1
Drniš, 15. rujna 2017. godine
Ravnateljica:
Ines Topić,prof.

Vijeće roditelja Osnovne glazbene škole „Krsto Odak“ Drniš dalo je suglasnost
na ovaj Školski kurikulum dana 27. rujna 2017. godine.
Predsjednica Vijeća roditelja:
Rezika Baričević

Školski kurikulum Osnovne glazbene škole „Krsto Odak“ Drniš usvojen je na
sjednici Školskog odbora dana 28. rujna 2017. godine.
Predsjednica Školskog odbora
Jadranka Barišić, prof.

