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Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,  
94/13. I 152/14.), Školski odbor Glazbene škole Jastrebarsko, na prijedlog 
Učiteljskog vijeća i pozitivnog mišljenja Vijeća roditelja donio je: 
 

 
 

Školski kurikulum za 2016./2017. školsku godinu 
 
 

Uvod 
 
    Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i 
aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja 
zkako bismo promovirali  intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. On 
obuhvaća, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, 
pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je škola 
prepoznatljiva. 
    Školski kurikulum temelji se na učeničkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na 
raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne 
zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u 
svijetu koji se stalno mijenja.  
   Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima 
ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i 
odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene 
zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava. 
  Školski kurikulum objavljen na mrežnim stranicama škole, dostupan je učenicima, 
roditeljima i svima zainteresiranima za život i rad škole.  
 
  
       

 



   

GLAZBENA ŠKOLA JASTRBARSKO- ŠKOLSKI  KURIKULUM 

2016./2017. ŠK.GOD. 

 

 

RUJAN:  20 nastavnih dana 

 

Mjesec početka nastavne godine 
 

 

 Ponedjeljak: 5. rujna 2016. - početak nastavne godine 

 

 Dogovori za raspored i početak nastave 

 
. 

1. 

projekt Prijamni ispit za nove učenike i upis u 1. razred  

                   školske godine 2016./2017. 

način realizacije Pjevanjem i kucanjem ispitati sluh i ritam 

cilj Utvrditi sposobnost učenika za upis u glazbenu školu 

prostor Učionica solfeggia 

nositelj Ravnatelj i nastavnici solfeggia 

vremenik Subota 05. rujna 2016. od 10.00—14,00 sati., 

 

 

 

LISTOPAD:   21 nastavni dan  
 

 Do petka 03. listopada 2016. prijave HDGPP-u za 54. 

hrvatsko     natjecanje učenika i studenata glazbe-

KOMORNI SASTAVI 

    

 Srijeda, 05.10.2016. svjetski dan učitelja(UNESCO) 

 

 Četvrtak 6.10. - izložba i koncert - Društvo „Naša 

djeca“ 

 



 Subota, 08.10.2016. – Dan neovisnosti-blagdan RH 

 

 17.-19.10.2016. -114. Plenum ravnatelja HDGPP-a u 

Omišu 

 

 

2. 

projekt Koncert natjecatelja (komorni sastavi) 

način realizacije Koncert 

cilj Pripreme za županijsko natjecanje 

prostor Dvorana škole 

nositelj Ravnatelj i učitelji 

vremenik Četvrtak 27.10.2016. (točno vrijeme po dogovoru 

zbog rasporeda učenika u drugim školama) 

troškovnik Programi (cca.:100,00 kn.) 

 

 Ponedjeljak 31.10.2016.- nenastavni dan (uoči Dana svih 

svetih) 
 

3. 

projekt Javni sati po instrumentima(predmetima) i učiteljima 

način realizacije Mali koncerti učenika(klase) pojedinog učitelja pred 

roditeljima 

cilj Upoznati roditelje s radom i napredovanjem njihove 

djece (roditeljski sastanak) 

prostor Dvorana škole 

nositelj Učitelji glavnih predmeta 

vremenik Ponedjeljak 24.10.2016. do petak 28.10.2016. 

troškovnik Programi (cca.:120,00 kn.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



STUDENI:   21 nastavni dan  

 

Mjesec obilježavanja Dana grada 
 

 

 Utorak, 01. 11. 2016.- blagdan- Svi Sveti RH 

 

 2.-6.11.2016. Županijsko natjecanje KOMORNIH 

SASTAVA 

 

 Prijave za audiciju za koncerte povodom Dana grada, 

do PONEDJELJAKA 7.11.2016. 

  
         

             

                    

4. 

projekt Audicija za koncerte povodom Dana grada 

način realizacije Po pristiglim prijavama preslušati predložene točke 

cilj Odabrati najbolje točke za koncerte povodom Dana 

grada 

prostor Dvorana škole 

nositelj Ravnatelj i učitelji 

vremenik Srijeda 9.11.2016.točno vrijeme po dogovoru zbog 

rasporeda učenika u drugim školama) 

troškovnik Cca.100.00 kn. 
 

 

 

 

5. 

projekt Koncerti povodom Dana grada 5—7 koncerata. 

način realizacije Baletni studio,osnovna škola, dječji vrtić 

cilj Uveličati proslavu Dana grada 

prostor Dvorana škole i drugih gradskih prostora 

nositelj Glazbena škola (većinu koncerata) baletni studio jedan 

koncert 

vremenik Od četvrtka 10.11. do utorka 17..11.2016. 

troškovnik 300,00kn (programi,domjenak ako će biti sredstava) 



 

6. 

projekt Svečani koncert povodom Dana grada 

cilj Uveličati proslavu Dana grada 

prostor Dvorana škole i drugih gradskih prostora 

nositelj Glazbena škola  

vremenik Ponedjeljak 14.11.2016. u 19,30 sati  (moguć još 

jedan koncert u 18.00 sati ako će biti puno prijavljenih 

točaka) 

troškovnik 300,00kn (programi,domjenak ako će biti sredstava) 
 

 

 

 

 

7. 

projekt Javni sati po instrumentima(predmetima) i učiteljima 

način realizacije Mali koncerti učenika(klase) pojedinog učitelja pred 

roditeljima 

cilj Upoznati roditelje s radom i napredovanjem njihove 

djece (roditeljski sastanak) 

prostor Dvorana škole 

nositelj Učitelji glavnih predmeta 

vremenik Srijeda- 23.11. -srijeda  30.11.2016. 

troškovnik Programi (cca.:20,00 kn.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     PROSINAC:     17 nastavnih dana 

 

Mjesec natjecanja komornih sastava, 

Božićnih blagdana te završetka prvog 

polugodišta 

 
55. Natjecanje komornih sastava 

 
 

8. 

projekt 55. natjecanje komornih sastava u Zagreb 7.-

10.12.2016. 

način realizacije Izvođenje pripremljenog programa pred stručnim sudom 

cilj Postići što bolji rezultat i što bolje predstaviti našu školu 

prostor Zagreb 

nositelj HDGPP 

vremenik Srijeda 7.12.-subota 10.12.2016. 

troškovnik Putni troškovi,dnevnice cca.1000-2000 kn ovisi o broju 

kandidata koji prođu audiciju, a možda i više! 
     

 

Prijave za audiciju za Božićne koncerte 

do petka 9.12.2016. do 12 sati! 
 
 

9. 

projekt Audicija za božićne koncerte 

način realizacije Po pristiglim prijavama preslušati predložene točke 

cilj Odabrati najbolje točke za svečani koncert a ostale 

raspodijeliti na druge koncerte  

prostor Dvorana škole 

nositelj Ravnatelj i učitelji 

vremenik Ponedjeljak 12.12 i utorak 13.12.2016. (točno vrijeme 

po dogovoru zbog rasporeda učenika u drugim 

školama) 

troškovnik Cca.100.00 kn. 
 



   

10. 

projekt Izložba udruge K.A.O.S. 

način realizacije Svečano otvorenje i mali koncert 

cilj Omogućiti članovima udruge javno pokazati svoja 

postignuća i uljepšati prostor  škole 

prostor Predvorje škole i dvorane 

nositelj Ravnatelj i prof. Ivana Vučina 

vremenik petak 9.12.2016.  (točan datum i vrijeme naknadno) 

troškovnik Cca.200.00 kn. mali domjenak 

 

             

 

11. 

projekt Božićni koncerti za dječji vrtić i osnovnu školu (5-10 

koncerata). 

način realizacije Djeca iz vrtića i učenici iz O.Š. dolaze u našu dvoranu i 

slušaju naše učenike 

cilj Razveseliti djecu i učenike u predbožićno vrijeme, a  u 

isto vrijeme upoznati ih s instrumentima i našom 

djelatnošću 

prostor Dvorana škole  

nositelj Ravnatelj i učitelji 

Vremenik Ponedjeljak, 12.12.—srijeda ,21.12.2016.god.  

troškovnik Programi i mogući mali pokloni za djecu iz vrtića, 

cca.1000,00kn (ako će biti sredstava) 
 

 

12. 

projekt Svečani božićni koncert 

cilj Razveseliti roditelje,prijatelje,učenike,učitelje i sve goste 

koji će biti pozvani na koncert  

prostor Dvorana škole  

nositelj Ravnatelj i učitelji 

Vremenik Srijeda 21.12.2016. u 19,30 sati (po potrebi još jedan 

koncert u 18,00 sti) 

troškovnik Programi i eventualno domjenak, za izvođače, učitelje. 

goste cca.2000,00kn (ako će biti sredstava) 
 

 

 

SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA POLUGODIŠTE 



Petak, 23.12.2016. u 11.00 sati! 

 
         Nedjelja,  25.12.2016. -  Božić - blagdan  RH 

 
Ponedjeljak, 26.12.2016.- 1. Dan po Božiću,    sv. Stjepan, 

blagdan  RH 

 

 

 

 

ZIMSKI ODMOR UČENIKA 

Utorak 27.12.2016. – srijeda 11.1.2017. 

 

 

 

 

POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA 

četvrtak 12. 01. 2017. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIJEČANJ:  14 nastavnih dana 

Mjesec zimskih praznika i stručnih 

usavršavanja 
 

Seminari i stručna usavršavanja 

      tijekom zimskih   praznika  za učitelje! 
 

Nedjelja, 1.1.2017.- Nova godina – blagdan RH 

 

Srijeda, 6.1.2017. – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja –                         

blagdan RH 

 

8. – 10.1.2017. Seminari i stručna usavršavanja za 

Učitelje (Opatija) 

 

Prijave za audiciju za natjecanje do utorka  24.1. 2017. u 12 

sati 

 

Audicija za natjecanje – četvrtak 26.1. i petak 27.1. 2017. 

 

Do utorka 1.2.2017. u 12 sati -prijave HDGPP-u za 55. 

Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa 

(solisti) 
13. 

projekt Audicija za regionalno natjecanje,glasovir, 

solfeggio, gitara, tambure 

                                          

način realizacije Po pristiglim prijavama preslušati predložene točke 

cilj Odabrati najbolje koji će predstavljati školu n 

natjecanju 

prostor Dvorana škole 

nositelj Ravnatelj i učitelji 

vremenik četvrtak, 26.1. i petak,27.1.2017.(točno vrijeme po 

dogovoru zbog rasporeda učenika u drugim školama) 

troškovnik Cca.100.00 kn. 



 VELJAČA:  20 nastavnih dan  

 

Mjesec karnevala i karnevalskih koncerata 

 
 Prijave za 55. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata 

glazbe i plesa do srijede 1.2.2017. 
 

 
14. 

projekt Javni sati po instrumentima(predmetima) i učiteljima 

način realizacije Mali koncerti učenika(klase) pojedinog učitelja pred 

roditeljima 

cilj Upoznati roditelje s radom i napredovanjem njihove 

djece (roditeljski sastanak) 

prostor Dvorana škole 

nositelj Učitelji glavnih predmeta 

vremenik Srijeda 1.2.—srijeda 8.2.2017. (izbor za karnevalske 

koncerte) 

troškovnik Programi (cca.:120,00 kn.) 
 

 

 

 

15. 

projekt Koncerti natjecatelja 

cilj Prosviravanje programa za natjecanje pred 

            publikom(oslobađanje od treme) 

prostor Dvorana škole  

nositelj Ravnatelj i učitelji 

Vremenik Srijeda 15.2..—petak, 17.2.2017.(točno vrijeme po 

dogovoru)  

troškovnik Programi cca.20.00kn. 

 

 

 Prijave za karnevalske koncerte do srijede 22.2.2017. 
 



 Karnevalski koncerti, četvrtak, 23.2. – 

ponedjeljak, 27.2.2017. 
 

 

 

 

 

16. 

projekt Karnevalski koncerti za dječji vrtić i osnovnu školu (4-6 

koncerata). 

način realizacije Djeca iz vrtića i učenici iz O.Š. dolaze u našu dvoranu i 

slušaju naše učenike 

cilj Prikazati posjetiteljima dio opuštene i vesele atmosfere 

koju nam pruža bavljenje glazbom 

prostor Dvorana škole  

nositelj Ravnatelj i učitelji 

Vremenik Četvrtak 23.2. – ponedjeljak, 27.2.2017. 

troškovnik Programi i mogući mali pokloni za djecu iz 

vrtića,cca.1000,00kn (ako će biti sredstava) 

 

 Veliki karnevalski koncert, ponedjeljak 27.2.2017. 

 
 

 

17. 

projekt Regionalna natjecanja;duhači i gudači 

način realizacije Izvođenje pripremljenog programa pred ocjenjivačkim 

sudom 

cilj Postići što bolji rezultat,predstavit sebe i školu te steći 

iskustvo sviranja pred nepoznatom publikom i 

ocjenjivačkim sudom 

prostor GŠ Jastrebarsko 

nositelj HDGPP  

vremenik 13. -21.2.2017.  

troškovnik hdgpp 

 

 

 

 
      

                                                            



   OŽUJAK: 23 nastavna dana 

 

Mjesec regionalnih natjecanja 
 

 

 Regionalna natjecanja srijeda 1.3 - nedjelja 12.3.2017. 

(glasovir-Novska; gitara- Velika Gorica; solfeggio-

Zadar; tambure: bisernica, brač - Jastrebarsko) 

 
17. 

projekt Regionalno natjecanje; tambure: bisernica, brač 

način realizacije Izvođenje pripremljenog programa pred ocjenjivačkim 

sudom 

cilj Postići što bolji rezultat,predstavit sebe i školu te steći 

iskustvo sviranja pred nepoznatom publikom i 

ocjenjivačkim sudom 

prostor GŠ Jastrebarsko 

nositelj HDGPP  

vremenik Srijeda 1.3. – nedjelja 12.3.2017.  

troškovnik hdgpp 

 

 

 
18. 

projekt Javni sati po instrumentima(predmetima) i učiteljima 

način realizacije Mali koncerti učenika(klase) pojedinog učitelja pred 

roditeljima 

cilj Upoznati roditelje s radom i napredovanjem njihove 

djece (roditeljski sastanak) 

prostor Dvorana škole 

nositelj Učitelji glavnih predmeta 

vremenik Petak 24.3 –petak 31.3.2017.  

troškovnik Programi (cca.:120,00 kn.) 

 
 

 

 

 



TRVANJ:  12 nastavni dana 

 

Mjesec državnog natjecanja 
 

 

U travnju je predviđeno gostovanje orkestara i 

zborova iz prijateljske škole Pavla Markovca iz 

Zagreba. Točni termini po dogovoru između dviju 

škola. 

 55. Državno natjecanje učenika i studenata 

glazbe i plesa-Zagreb subota 1.4-subote 8.4.2017. 

 Kolokviji po instrumentima (utorak, 11.4.2017.) 

 Srijeda, 12.4.2017. u 11 sati – sjednica 

Učiteljskog vijeća 

 

 

 

PROLJETNI ODMOR UČENIKA 

Četvrtak, 13.4.2017. –petak 21.4.2017. 

 Nedjelja 16.4. 2017. Uskrs - blagdan RH 

 Ponedjeljak 17.4. 2017. Uskrsni ponedjeljak 

– blagdan RH 

 

PROLJETNI ODMOR UČENIKA 

Četvrtak 13.4. – petak 21.4.2017.  

 

 

 

 



„Škola saksofona u Jaski“ 

Ponedjeljak 19.4.- subota 22.4.2017. 

 
19. 

projekt Škola saksofona u Jaski 

način realizacije Seminar za učenike saksofona iz cijele Hrvatske i regije 

u vrijeme proljetnog odmora učenika 

cilj Kroz rad s više učitelja steći nova saznanja ili učvrstiti 

postojeća 

prostor Cijeli prostor škole 

nositelj DIAPASON i Glazbena škola Jastrebarsko 

vremenik Ponedjeljak 19.4.- subota 22.4.2017. 

troškovnik Troškove snosi DIAPASON 

 

Početak nastave – ponedjeljak, 

24.4.2017. 
 

 

 24.-27.4.2017.- 115. Plenum HDGPP-a u 

Rovinju 

 Gostovanje ansambala i solista naše škole u 

osnovnim školama u Krašiću,  Pisarovini i 

Klinča Selima         
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

          SVIBANJ:  22 nastavna dan 

 

Mjesec proslave Dana škole 
 
                        

 

    Ponedjeljak, 01. 05. 2017.- Praznik rada- blagdan RH 

 

Sajam mogućnosti – OŠ „Ljubo Babić“, 19.05.2017. 

 

         Prijave za audiciju za koncerte povodom Dana škole 

do utorka 16.05.2017. 

           Audicija za koncerte povodom Dana škole- 

                                četvrtak,18.5.2017. 
 

            Koncerti povodom dana škole (4-6 koncerata) 

                  Ponedjeljak 22.05.-petak 26.05.2017. 
 

               

 

          Gostovanje prijateljske Glazbene škole Blagoje 

Bersa  iz Zadra (točan datum i vrijeme naknadno) 
 

 

 

20. 

projekt Sajam mogućnosti u ??? 

način realizacije Izložiti instrumente i pisane materijale o školi 

cilj Predstaviti školu i programe te mogućnosti upisa i učenja 

pojedinih instrumenata 

prostor ??? 

nositelj 13.PP Jastrebarsko  

vremenik ??? 

troškovnik ?????? 
 

 

 



 

21. 

projekt Audicija za koncerte povodom Dana škole  

način realizacije Po pristiglim prijavama preslušati predložene točke 

cilj Odabrati najbolje točke 

prostor Dvorana škole 

nositelj Ravnatelj i učitelji 

vremenik Četvrtak, 18.5.2017.(10.00—14.00 sati). 

troškovnik Cca.100.00 kn. 
 

 

 

 

 

22. 

projekt Koncerti povodom dana škole.  4—6 koncerata 

cilj Nizom koncerata proslaviti naš Dan škole 

prostor Dvorana škole i moguć još koji gradski prostor 

nositelj Ravnatelj i učitelji 

Vremenik Ponedjeljak 22.05.—petak 26.05.2017. (točna 

vremena po dogovoru)  

troškovnik Programi i mogući domjenak cca.500.00kn.(ako će biti 

sredstava) 
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 



 

 

LIPANJ: 10 nastavnih dana 

 

Mjesec završnih ispita i završetak nastavne 

godine 

 
 

 

 

ISPITNI ROKOVI: četvrtak 1.6.-subota 10.6.2017. 

           

PRIJAMNI ISPIT ZA NOVE UČENIKE: 

   subota 10.6.2017. od 10.00—14.00 sati! 
 
 

ZAVRŠNI KONCERT:     ponedjeljak 12.6.2017. u 19.30 sati 
 

 

SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA-- KRAJ 

NASTAVNE GODINE 

Srijeda 14.6.2017. u11.00 sati! 
 

Četvrtak 15.6.2017. Tijelovo- Blagdan RH 

 

16.6.2017. Početak ljetnog odmora 

učenika 
 

Utorak, 20.6.2017. podjela svjedodžbi za 6. razred 

 

Četvrtak 22.6.2017. Dan antifašističke borbe – 

blagdan RH 



 

Nedjelja, 25.6.2017. - Dan državnosti- blagdan RH 

 

10.6 – 27.6.2017. – Dodatna nastava 

 

Srijeda, 28.6.2017. – popravni ispiti od 9 do 11 sati 

- Sjednica učiteljskog vijeća u 11 

sati 

 

Četvrtak, 29.6.2017. – Podjela svjedodžbi i upis 

starih učenika 

 



 
 

   



 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  


