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Uvod 

Odgojno-obrazovni program glazbene umjetnosti za sedam programa te predškolsko 
glazbeno obrazovanje Škola ostvaruje prema nastavnim planovima i programima 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.  

Zanimanja: 

 glazbenik klavirist 
 glazbenik violinist 
 glazbenik gitarist 
 glazbenik flautist 
 glazbenik harmonikaš 
 glazbenik trubač 
 glazbenik tamburaš 

Odgojno-obrazovne razine: 

 osnovnoškolsko obrazovanje 
 predškolsko glazbeno obrazovanje (glazbena igraonica/početnički solfeggio) 

Kurikulumi umjetničkih škola propisat će se posebnim propisima, a ovaj dokument – 
Školski kurikulum Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula sažima izvannastavne i 
izvanškolske aktivnosti koje Škola planira tijekom školske godine 2017./2018. 

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti/programi/projekti 

Koncerti učenika u dvorani POU Kutina te gostovanja učenika (Božićni koncert, Dan Škole, 
Valentinovo, Koncert pod maskama, Koncert u Mariboru, Završni koncerti,…… ) 

Planira se nekoliko koncerata tijekom godine bez određenog datuma, po potrebi i prema 
željama učenika s ili bez prethodne selekcije (audicije) te gostovanja učenika. 

 ciljevi aktivnosti:  
o stjecanje iskustva javnog nastupa 
o razvijanje samostalnosti i samopouzdanja 
o samovrednovanje u odnosu na postignuća drugih učenika 
o neposredna suradnja i upoznavanje roditelja s postignućima učenika 

 namjena aktivnosti: učenici svih razreda osnovne glazbene škole 
 nositelj aktivnosti: učitelji, ravnatelj 

Koncerti učenika u dvoranama (izvan Škole) 

 ciljevi aktivnosti:  
o stjecanje iskustva javnog nastupa i vježbanje treme 
o prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika 
o prikaz rada učitelja i škole 

 namjena aktivnosti: učenici odabrani na audiciji ili u dogovoru s učiteljem 



 nositelji aktivnosti: učitelji, ravnatelj 

 

Prigodne priredbe i produkcije učenika (Koncert prvašića i predškolaraca, Društvo naša 
djeca, Koncert pod maskama, Koncert za Dan škole, koncert za Dan Grada, koncerti za 
gradske manifestacije, Završni koncerti, i  dr.…) 

 ciljevi aktivnosti:  
o javni nastup, vježbanje treme, stjecanje iskustva 
o prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika 
o prikaz rada učitelja i škole 

 namjena aktivnosti:  
o učenici odabrani u dogovoru s učiteljima 
o predškolarci 

 nositelji aktivnosti: učitelji, ravnatelj 

 

Glazbene radionice/seminari 

 ciljevi aktivnosti: 
o sudjelovanje učenika na radionicama/seminarima omogućuje informiranje 

učenika o djelu i načinu izvođenja 
o razvijanje motivacije za daljnji rad 

 namjena aktivnosti: učenici odabrani u dogovoru s učiteljima 

 nositelji aktivnosti: učitelji, ravnatelj 
 

Suradnja sa školama u RH i EU 

 ciljevi aktivnosti:  

o razmjena učenika, prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika 
o održavanje koncerata 
o pedagoška suradnja 
o samovrednovanje učenika 
o promoviranje škole i postignuća učenika 

 namjena aktivnosti: odabrani učenici 
 nositelj aktivnosti: učitelji, ravnatelj 

Natjecanja 

 ciljevi aktivnosti:  
o pronalaženje darovitih učenika 
o preuzimanje odgovornosti od strane učenika 
o razvoj vrednovanja drugih i samovrednovanja 



 namjena aktivnosti: odabrani učenici 
 nositelji aktivnosti: učitelji, ravnatelj 

 

Vremenik aktivnosti 

 

datum aktivnost nositelj aktivnosti 

 rujan  

rujan 2017. Roditeljski sastanak 1. Razreda te glazbene 

igraonice/početničkog solfeggia 

učitelji, ravnatelj 

rujan 2017. Produkcije učenika, javni sati,  učitelji 

rujan 2017. Audicija komornih sastava za regionalno natjecanje učitelji 

 listopad  

listopad 2017. Produkcije učenika, roditeljski sastanci, javni sati, 
Koncert povodom Bijelog štapa-učenici violine 

učitelji 

listopad 2017. 116. plenum Bjelovar ravnatelj 

listopad 2017. 12. seminar Clavis učitelji 

listopad 2017. Izložbe slika, fotografija i sl. učitelji 

listopad 2017. Koncert za Udrugu OSI učitelji 

listopad 2017. Koncert za VPŠ Libertas učitelji 

 studeni  

studeni 2017. Produkcije učenika učitelji 

studeni 2017. Izložbe slika u Galeriji, Arcus klubu… učitelji 

studeni 2017. Svečana sjednica Grada Kutine učitelji 

studeni 2017. Roditeljski sastanci učitelji 

studeni 2017. 55. regionalno natjecanje komornih sastava učitelji 

 prosinac  

prosinac 2017. 55. državno natjecanje komornih sastava, Opatija učitelji 

prosinac 2017. Audicija za Božićni koncert učitelji 

prosinac 2017. Koncert povodom blagdana Sv. Nikole učitelji 

prosinac 2017. Božićni koncert učitelji 

prosinac 2017. Svečani koncert povodom dana HDGPP-a ravnatelj, učitelji 

prosinac 2017. Produkcije učenika, provjere znanja, javni sati učitelji 

 siječanj  

siječanj 2018. Stručna usavršavanja u organizaciji AZOO, 

HDGPP-a i dr. 

učitelji 

siječanj 2018. 12. Međunarodna škola Clavis učitelji 

siječanj 2018. Javni sati, roditeljski sastanci.. učitelji 

siječanj 2018. 07. – nastup malog zbora na Hrvatskom dječjem 
festivalu – KD Lisinski Zagreb 

ravnatelj, učitelji 

siječanj 2018. Natjecanje Mladi Padovec (Novi Marof)  učitelji 

 veljača  

veljača 2018. Koncert i seminari povodom Dana Škole učitelji 

veljača 2018. Koncert pod maskama, Koncert za Valentinovo, 

Glazbene radionice… 

učitelji 

veljača 2018. 56. Regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe učitelji 



i plesa u organizaciji HDGPP-a, i dr. 

veljača 2018. Koncert gostiju ravnatelj 

veljača 2018. 13. seminar Clavis učitelji 

veljača 2018. Natjecanje mladih glazbenika Sonus op.2 Križevci učitelji 

 ožujak  

ožujak 2018. 56. Državno natjecanje učenika i studenata glazbe i 

plesa u organizaciji HDGPP-a 

učitelji 

ožujak 2018. Koncert učenika u Mariboru, Slovenija  

ožujak 2018.  Koncert komornog sastava Špoljar, Bjelopavlović i 

Jurin 

ravnatelj 

ožujak 2018. Produkcija učenika, roditeljski sastanci, javni sati… učitelji 

ožujak 2018. Varaždin Woodwind & Brass  učitelji, ravnatelj 

 travanj  

travanj 2018. Omiš guitar fest učitelji 

travanj 2018. Produkcije učenika učitelji 

travanj 2018. Audicija za županijske susrete glazbenih škola učitelji 

travanj 2018. Međunarodna i državna natjecanja učenika učitelji 

travanj 2018. Koncert Zagrebačkog ansambla flauta ravnatelj 

 svibanj  

svibanj 2018. Koncert vezan uz Majčin dan učitelji 

svibanj 2018.  Koncert Natalije i Vladimira Balyka ravnatelj 

svibanj 2018. Koncert Konzervatorija za glazbu i balet Maribor ravnatelj 

svibanj 2018. Produkcije učenika učitelji 

svibanj 2018.  Županijski susreti glazbenih škola učitelji 

svibanj 2018. Animacijski koncerti  učitelji 

svibanj 2018. Međunarodna i državna natjecanja učenika učitelji 

 lipanj  

lipanj 2018. Završni koncert učenika OGŠ B. Papandopula učitelji 

lipanj 2018. Završni koncert učenika OGŠ B. Papandopula – VI. 

razredi 

učitelji 

lipanj 2018.  Audicije za upis u 1. razred osnovne gl. škole učitelji 

lipanj 2018. Završni ispiti učitelji 

lipanj 2018. Koncert učenika 'Kutinsko ljeto' učitelji 

lipanj 2018. Manifestacija 'MoslaVina' učitelji 

 

Vrednovanje učeničkih postignuća 

Vrednovanje se temelji na cjelovitu pristupu, sustavnom praćenju i poticanju 
pojedinačnog razvoja svakog učenika, usmjerenom na učenikovu osobnost, postignuća i 
zalaganje. 
Stalno praćenje učenikova rada i postignuća kroz nastavu, aktivnosti navedene u Kurikulumu, 
audicije, provjere postignuća i godišnje ispite razvija kod učenika sposobnost usporedbe i 
samovrednovanja. 

 

 



Samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada 

Vrednovanje svih sastavnica odgojno-obrazovnog i školskog rada i samovrednovanje 
neposrednih i posrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi sustavno se provodi 
tijekom cijele godine, a javna djelatnost – izvannastavne i izvanškolske aktivnosti osiguravaju 
mogućnost vanjskog vrednovanja rada Škole. 

Ovaj Školski kurikulum Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula za školsku godinu 
2017./2018. donio je na prijedlog ravnatelja i  Učiteljskog vijeća Školski odbor na svojoj 
sjednici održanoj 29. rujna 2017. godine. 

 

          

 

         Ravnatelj: 

             Nikola Šćapec, prof. 


