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1. UVOD 
 

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, te stjecanje novih prijateljstava i poznanstava. 

 

Potrebe roditelja 

Razvijanje odgovornosti, radnih navika, socijalizacija, javni nastupi, te otvaranje dodatnih 

životnih mogućnosti njihove djece. Komunikacija roditelj, učitelj, učenik. 

 

Potrebe učitelja 

Prenijeti učenicima znanja i vještine, prepoznati i razviti učenikov potencijal do njegovih 

krajnjih mogućnosti uz učenikovo osobno zadovoljstvo postignutim. Adekvatan prostor i 

ugodna radna atmosfera da bi se što kvalitetnije mogla održavati nastava i time 

pridonositi samoj kvaliteti škole. Permanentno stručno usavršavanje kojim bi se educiralo 

učitelje u raznim pristupima učenicima i gradivu, te 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, razvoj kulture i 

umjetnosti na nivou Grada i Županije. Potreba za orkestrima koji će nastupati na raznim 

događajima u Sesvetama, te prezentirati Sesvete nastupima u Zagrebu i drugim 

gradovima. 

 

VIZIJA ŠKOLE 

Otvoriti nove odjele instrumenata (puhaći i gudaći odjel) kako bi djeca imala veći izbor pri 

upisu u našu školu. Proširiti prostor (novi prostor iznad trgovačkog centra „ Super 

Konzum“, Bjelovarska 48b, koji smo dobili na korištenje od ove školske godine) škole 

novim učionicama kako bi svoj djeci koja žele učestvovati u glazbenoj naobrazbi to bilo 

omogućeno. U budućnosti  otvaranje srednje glazbene (umjetničke)  škole . 

Postati prepoznatljiva glazbena ustanova u  Hrvatskoj i inozemstvu, okupljajući mlade 

glazbene talente u okviru Natjecanja mladih pijanista „Zlatko Grgošević“. 

 

MISIJA ŠKOLE 

Ustrajati na kvaliteti glazbenog obrazovanja što većeg broja djece s područja Sesveta i 

okolice. Okupljati mlade glazbenike iz Hrvatske i svijeta održavajući visoki nivo Natjecanja 

mladih pijanista „Zlatko Grgošević“. 

 

REDOVITA NASTAVA 

- Individualna nastava iz instrumenata – glasovir, gitara, violina, violončelo, 

harmonika, tambura, flauta, klarinet, truba, saksofon. 

- Teoretska nastava – solfeggio, teorija glazbe. 

- Skupno muziciranje – zbor, tamburaški orkestar, gudači orkestar, puhaći 

orkestar, komorna glazba. 

- Predškolski programi – glazbeni vrtić, početnički solfeggio. 

 

 

           

 



 

2.OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 

 
 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA  

 

Adresa: Sesvete, Ivana Gorana Kovačića 19 

 

Broj i naziv pošte: 10 360  ZAGREB – SESVETE 

 

Županija: Grad Zagreb 

 

Matični broj ustanove: 4266498 

 

OIB: 54566509173 

 

Broj škole u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa: 21-114-123 

 

Broj telefona: 2000-382, 2059-155 

 

Telefax: 2059-156 

 

Općina: GRAD ZAGREB 

 

                     Broj učenika ( I. – VI. razred): 466        Broj odjela: 15 

 

Broj zaposlenika:  a) učitelji instrumenta     35 

   b) učitelji teorijskih glazbenih predmeta                 3 

   c) ostali djelatnici         3 

 

 

Privremeni ravnatelj Osnovne glazbene škole Zlatka Grgoševića,  

                                                                         Nenad Dan Kozig, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 3. DUGOROČNI KURIKULARNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE 
 

 Sukladno smjernicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma, Škola posvećuje veliku 

pažnju općem razvoju svojih učenika i postizanju adekvatnog stupnja učenikovih 

kompetencija; etape dugoročno iskazanih ciljeva postupno se nadograđuju i vode cilju, a 

pri tom se učenika usmjerava, savjetuje, prati i procjenjuje njegovo napredovanje.  

 Aktivnosti u kojima se provode dugoročni ciljevi su redovna nastava (skupna i 

individualna), izvannastavne aktivnosti i posebno druženje s učenikom/učenicima u 

periodima prije/poslije nastave, te u bilo koje ostalo vrijeme bliskog kontakta. Također tu 

spadaju i kontakti s roditeljima učenika. 

 Ciljevi dugoročnog plana su: unaprijediti učenikove temeljne društveno-kulturne i 

odgojno-obrazovne vrijednosti: znanje, solidarnost, identitet, odgovornost; postizanje 

općih odgojno-obrazovnih ciljeva: osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i 

unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u 

skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima; razvijati u učenicima svijest o očuvanju 

materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog 

identiteta; odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim 

vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u 

multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost, te za djelatno i odgovorno 

sudjelovanje u demokratskom razvoju društva; osigurati učenicima stjecanje temeljnih 

(općeobrazovnih) i posebnih, stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u 

promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, 

suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te 

dostignuća; osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.  

 Namjena navedenih aktivnosti je aktivan doprinos stvaranju cjelovite ličnosti 

učenika. 

 Nositelji aktivnosti su: Škola – podrazumijeva učitelje, upravu, osnivača; učenici, 

njihovi roditelji i lokalna zajednica – okružje Škole. 

 Aktivnosti se realiziraju kroz nastavu i sve kontakte Škole s učenicima i njihovim 

roditeljima, permanentno tijekom cijele školske godine, u slijedu svih godina koje učenik 

provede upisan u Školu. 

Troškovi ovih aktivnosti pokrivene su osobnim dohotkom zaposlenika Škole; 

posebni troškovi planiraju se samo u slučajevima organiziranih 

izvannastavnih/izvanškolskih programa, kao posjet kulturnim institucijama, izleti i sl. 

Vrednovanje aktivnosti provodi se sustavnim praćenjem od strane predmetnih 

učitelja, kako na skupnoj, tako naročito na individualnoj nastavi; u suradnji s roditeljima 

procjenjuju se napredovanja na polju društveno-kulturnih i odgojno-obrazovnih 

kompetencija; procjena se vrši prvenstveno individualizirano, ali i skupno, putem 

praćenja implementiranja postignutih kompetencija u radu učenika u Školi, u svojoj 

općeobrazovnoj školi, obitelji i široj zajednici. Posebna pažnja posvećuje se procjeni 

roditelja, koja naročito u općim komponentama odgoja, kulture, odnosa prema društvu, 

obitelji, široj zajednici ima vrlo značajnu ulogu, no također u pogledu napredovanja u 

obrazovnim kompetencijama, naravno pod pretpostavkom da je stav roditelja o tome 

jasan, ispravan, da je roditelj iscrpno informiran o zahtjevima obrazovnog programa i ima 

realno postavljene ciljeve prema svom djetetu. 

 

 

 

 

 

 

           



 4. KRATKOROČNI KURIKULARNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE 
 

Kratkoročni plan i program podrazumijeva sve aktivnosti poduzete od strane Škole 

u smislu izgrađivanja kompletne učenikove ličnosti, koje se provode u periodu od najviše 

jedne školske godine ili kraće. 

Aktivnosti u nastavi poklapaju se s aktivnostima iz dugoročnog plana, ali su uže 

povezane s uzrastom učenika i njegovom školskom okolinom, razrednim odjelom, u radu 

kojega učenik sudjeluje.  

Ciljevi također proizlaze iz dugoročnih, no oni su konkretniji i detaljniji, u skladu s 

Godišnjim planom i programom rada Škole, te s propisanim Nastavnim planom i 

programom. Ciljevi se ponovno razdvajaju na pretežno odgojne i pretežno obrazovne, no 

međusobno su u sprezi i nadopunjuju se kako bi se postigla određena razina 

kompetencija zacrtana za zadani uzrast – razred, ali prema osobnim karakteristikama, 

sposobnostima i interesu. 

Namjena aktivnosti je postizanje napretka u procesu formiranja kompletne 

učenikove ličnosti, u svakoj jednogodišnjoj etapi učenikovog školovanja.  

Nositelji aktivnosti su Škola, učenici, roditelji i okolina. 

Način realizacije:  

- druženje u nastavi i izvannastavnim sadržajima 

- vođenje brige o učenikovim potrebama, sposobnostima, interesima, 

mogućnostima, iskorištavanju vlastitih potencijala, razvijanju vještina, 

stjecanju, produbljivanju i povezivanju potrebnih znanja 

- pomoć učeniku u organizaciji vremena – kako glede dolazaka na nastavu, tako 

i organizacije vremena potrebnog za učenje, vježbanje, slobodnog vremena itd. 

- pravovremeno otkrivanje i pomoć učeniku u svladavanju određenih poteškoća 

pri svladavanju programa i/ili stjecanju primjerenih odgojno-kulturnih 

kompetencija 

- pravodobno otkrivanje i pomoć učeniku s iznadprosječnim sposobnotima u 

razvijanju radnih navika kojima te sposobnosti može razviti, te vođenje tog 

učenika u pravcu svladavanja dodatnog programa koje može dovesti do 

procesa ubrzanog polaganja razreda (akceleracije) 

- skupna suradnja s roditeljima kroz roditeljske sastanke i odjelne produkcije, 

gdje se roditeljima pomaže davanjem bitnih skupnih obavijesti, te im se daje 

mogućnost u bolji uvid rada i postignuća većeg broja učenika, te mogućnost 

usporedbe postignuća vlastitog djeteta u odnosu na ostale učenike, u smislu 

postizanja realne slike rezultata rada 

- individualna suradnja s roditeljima kroz razgovore, kako bi se roditelju pomoglo 

da dobije pravu sliku napredovanja svog djeteta, u slučaju postojanja nekakvih 

problema (organizacijskih, praktičnih, odgajateljskih), ili u slučaju potrebe 

pojačane aktivnosti roditelja u bilo kojem segmentu napredovanja učenika 

- redovna unutarškolska suradnja učitelja i stručne službe te osnivača, u smislu 

usklađivanja i unaprijeđenja kompetencija Škole, u službi svakog učenika  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTI: 

 
PROJEKT BR. 1 

53. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa: bisernica, brač, klavir, 

solfeggio, gitara, (Regionalno) 

 

Cilj: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Osvojiti nagradu ili priznanje za sudjelovanje. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti, sigurnosti za nastupe, razvijanja osjećaja 

osobne procjene kvalitete izvedbe.  

Nositelj: HDGPP, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, OGŠ Zlatka Grgoševića. 

Način realizacije: Organizirati prijevoz i eventualni smještaj za sudionike natjecanja. 

Vremenik: veljača 2015. 

Troškovnik: troškovi prijevoza, participacije i dnevnice. 

 

 

PROJEKT BR.2 

52. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa(komorni sastavi) 

 

 Cilj: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Osvojiti nagradu ili priznanje za sudjelovanje. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti, sigurnosti za nastupe, razvijanja osjećaja 

osobne procjene kvalitete izvedbe.  

Nositelj: HDGPP, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, OGŠ Zlatka Grgoševića 

Način realizacije: Organizirati prijevoz i eventualni smještaj za sudionike natjecanja. 

Vremenik: prosinac 2014. 

Troškovnik: troškovi prijevoza, participacije i dnevnice. 

 

PROJEKT BR.3 

53. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa: bisernica, brač, klavir, 

solfeggio, gitara(državno) 

 

Cilj: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Osvojiti nagradu ili priznanje za sudjelovanje. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti, sigurnosti za nastupe, razvijanja osjećaja 

osobne procjene kvalitete izvedbe.  

Nositelj: HDGPP, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, OGŠ Zlatka Grgoševića. 

Način realizacije: Organizirati prijevoz i eventualni smještaj za sudionike natjecanja. 

Vremenik: ožujak 2015. 

Troškovnik: troškovi prijevoza, participacije i dnevnice. 

 

PROJEKT BR.4  

Smotra klavirista 

Tema: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Razmjena iskustava. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

 Način realizacije: Koncert 

Vremenik: ožujak 2015. 

Troškovnik: cca. 50,00 kn 

 

 

PROJEKT BR. 5 

Odlazak na koncert 

Cilj: Upoznavanje djece s instrumentima, druženje djece, pokušati što bolje upoznati 

dijete kada nije na nastavi. 



Namjena: Djeca će doživjeti nešto novo i drugačije, odlazak na koncert bit će jedna od 

nastavnih tema. 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića  

Vremenik: tijekom šk.god.  2014.-2015. 

Troškovnik: Roditelji plaćaju prijevoz i ulaznice na koncert 

 

PROJEKT BR. 6 

Koncerti pripreme za regionalno i državno natjecanje 

Cilj: Organizirati jedan ili više koncerata za sudionike natjecanja 

Namjena: Dodatni nastupi prije natjecanja radi prosviravanja programa i rješavanja 

eventualnih problema kod pojedinih učenika. 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

 Način realizacije: Koncert 

Vremenik: U periodu prije natjecanja 2014.-2015. godine. 

 

PROJEKT BR.7 

Božićni koncert 

Tema: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Razmjena iskustava. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti, obilježavanje blagdana.  

 Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

 Način realizacije: Koncert 

Vremenik: prosinac, 2014. 

Troškovnik: o kn 

 

PROJEKT BR.8 

Koncert tamburaškog odjela 

Tema: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Razmjena iskustava. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

 Način realizacije: Koncert 

Vremenik: .ožujak  2015. 

Troškovnik: cca. 50,00 kn 

 

PROJEKT BR.9 

Koncert puhaćeg odjela  

Tema: Predstaviti školu u najboljem izdanju. Razmjena iskustava. 

Namjena: Razvijanje osjećaja odgovornosti 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

 Način realizacije: Koncert 

Vremenik:  veljače 2015. 

Troškovnik: cca. 50,00 kn 

 

PROJEKT BR. 10 

Sesvetski dani 

Cilj: Međusobno druženje roditelja i djece, sudjelovanje na manifestaciji. 

Namjena: Pokazati dostignuća Škole stanovnicima Sesveta i drugim posjetiteljima 

Nositelj: Narodno sveučilište „Sesvete“ 

Način realizacije: Koncert 

Vremenik: Prvi tjedan mjeseca lipnja 2015. 

Troškovnik: Nema troškova 

 

 

 



PROJEKT BR. 11 

Koncert učitelja Glazbene škole 

Cilj: Pokazati učenicima i roditeljima sviračka umijeća učitelja. 

Namjena: Druženje roditelja i učenika s učiteljima, pokazati novi repertoar. 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića  

 Način realizacije: Koncert 

Vremenik:  travanj  2015. godine 

Troškovnik: Nema troškova. 

 

PROJEKT BR. 12 

Seminari učitelja 

Cilj: Usavršiti učitelje/ice u njihovom radu 

Namjena: Stručno usavršavanje učitelja 

Nositelji: HDGPP i Agencija za odgoj i obrazovanje 

Vremenik: Tijekom školske godine prema kalendaru HDGPP-a. 

Troškovnik: putni troškovi i dnevnice polaznika 

 

PROJEKT BR. 13 

Stručno putovanje učitelja 

Cilj: Educiranje učitelja 

Namjena: Produbiti zajedništvo i kolegijalnost u kolektivu 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića  

Način realizacije: Posjet kazalištima, koncertima i glazbenim muzejima 

Vremenik: svibanj  2015. godine. 

Troškovnik: troškovi autobusa 

 

PROJEKT BR. 14 

Prezentacija rada naše škole u općeobrazovnim školama 

Cilj: Upisati što veći broj učenika na različite instrumente 

Namjena: Zainteresirati učenike za što veći dolazak na prijemni ispit. 

Nositelj: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića  

Način realizacije: Koncert i upoznavanje s učiteljima Škole. 

Vremenik: svibanj i lipanj 2015. godine. 

Troškovnik: cca. 3.000,00 kn 

 

PROJEKT BR.15 

Odjelne i zajedničke produkcije 
Cilj: Usavršiti  učenike u njihovom radu. 

Namjena: Usavršavanje učenika. 

Nositelji: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

Vremenik: tijekom školske godine (prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i 

programom) 

Način realizacija:  

Troškovnik: 1000,00 kn 

 

PROJEKT BR.15 

Odlazak na međunarodna natjecanja 
Cilj: Usavršiti  učenike u njihovom radu. Predstavljanje i promoviranje Škole, Sesveta, 

Grada Zagreba i Hrvatske. 

Namjena: Usavršavanje učenika. 

Nositelji: Osnovna glazbena škola Zlatka Grgoševića 

Vremenik: tijekom školske godine (prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i 

programom) 



Način realizacija:odlazak na natjecanja  

Troškovnik: cca 40.000,00 kn 

 

ZAKLJUČAK: 

Uzimajući u obzir već navedene potrebe učenika, učitelja i roditelja u redovnoj nastavi 

ćemo prilagoditi nastavne oblike, metode i sredstva rada pojedinačnim potrebama i 

mogućnostima učenika – pojedinca. Odabrati ćemo i primijeniti nastavne oblike, metode i 

sredstva koji će poticajno djelovati na razvoj svih učenikovih osobnosti. Planirati ćemo i 

pripremiti školski i nastavni rad prema sposobnostima učenika., uzeti u obzir različite 

stilove učenja učenika, kao i razvojne razlike između djevojčica i dječaka, te između 

pojedinih učenika općenito. Učiti ćemo učenike kako učiti, odnosno vježbati na svom 

instrument, stvoriti ugodno školsko ozračje koje će održavati interes i motivaciju, te će 

pružiti učeniku osjećaj sigurnosti. Prepoznati ćemo i pratiti darovite učenike i učenike s 

teškoćama u učenju i ponašanju i pružiti pomoć učenicima s teškoćama i senzibilizirati 

ostale učenike za njihove potrebe, pomoć i suradnju. 

 

 

5. NOSITELJI PROGRAMA – UČITELJI 
R.b. Prezime i ime Zanimanje Radno mjesto u školi 

 

1 APA SENKA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

2 ĆORKOVIĆ OZREN  PROF. TRUBE UČITELJ TRUBE 

 

3 DABIĆ DARKO UČITELJ HARMONIKE UČITELJ HARMONIKE 

 

4 ĐUGA ANGENIJA PROF. GITARE UČITELJICA GITARE 

 

5 GLAVAŠ ROBERTA PROF FLAUTE UČITELJICA FLAUTE 

 

6 GOLENIĆ MARGARETA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

7 GRGURIĆ IGOR PROF. KLAVIRA UČITELJ KLAVIRA 

 

8 IVANČIĆ FANIKA PROF. FLAUTE UČITELJICA FLAUTE 

 

9 JAVORA IVAN PROF. TEOR. GL. PRED. UČITELJ TEOR. GL. PR. 

 

10 KATULIĆ K. BRANKA UČITELJICA GITARE UČITELJICA GITARE 

 

11 KOVAČEVIĆ LOVRO PROF. VIOLONČELA UČITELJ VIOLONČELA 

 

12 KOZIG LJUDMILA PROF. VIOLINE UČITELJICA VIOLINE 

 

13 KOZIG NENAD DAN PROF. GLAZB. KULTURE UČITELJ TAMBURE – VODITELJ 

 

14 ANTONIJA POLJUHA PROF. GLAZB. KULTURE UČITELJICA SOLFEGGIA 

 

15 MARJANOVIĆ DANIJELA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

16 MATOIC MIRICA UPRAVNI PRAVNIK TAJNICA 

 

17 MATOKOVIĆ D. ANA PROF. GLAZ. ODG. UČITELJICA TEOR. GL. PR. 

 

18 MATOŠEVIĆ IVA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

19 MIJATOVIĆ MARINA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

20 MILOŠEVIĆ DRAGOSLAV PROF. FLAUTE UČITELJ FLAUTE 

 

21 MUŽAK SILVIJA PROF. GLAZ. KULT. UČITELJICA TAMBURE 

 

22 NAĐ ALEKSANDRA PROF. GITARE UČITELJICA GITARE 

 

23 ANTONIJA LISIČAK PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

24 PAJIĆ MARIJANA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

25 PAŠALIĆ LJERKA PROF. GLAZ. KULT. UČITELJICA HARMONIKE 

 

26 PAVIĆ JAKOV UČITELJ GITARE UČITELJ GITARE 

 

27 PONGRAC DUBRAVKA KEM. TEHNIČAR SPREMAČICA 

 



28 POLŠEK DAVOR PROF. KLARINETA UČITELJ KLARINETA 

 

29 POTOČNIK MARTIN PROF. KLARINETA UČITELJ KLARINETA 

 

30 RODRIGUES PEDRO RIBEIRO PROF. GITARE UČITELJ GITARE 

31 SEMEŠ MODRIĆ ANDREJA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

 

32 ŠEBREK IVANKA PROF. GLAZ. KULT. UČITELJICA TAMBURE 

 

33 ŠIMIČIĆ KLARA SVEUČ. PRVOSTUPNICA BACCALAUREA UČITELJICA TAMBURE 

34 VALKOVIĆ JELENA PROF. FLAUTE UČITELJICA FLAUTE 

 

35 VEDRINA BRANIMIR PROF. VIOLINE UČITELJ VIOLINE 

 

 

36 VELIKI KARLO UČITELJ VIOLINE UČITELJ VIOLINE 

 

37 MUŽEK ZRINKA PROF. KLAVIRA UČITELJICA KLAVIRA 

38 ŠARLIJA MATEJA PROF. FLAUTE UČITELJICA FLAUTE 

39 IVAN PAVIĆ PROF. SAKSOFONA UČITELJ SAKSOFONA 

40 VALENTINA KASAJIĆ MAGISTRICA MUZIKE UČITELJICA HARMONIKE 

41 RUŽICA ZELJKO DIPL. EKONOM. VODITELJ RAČUNOVODSTVA 

 

6. KURIKULARNI PROGRAM IZVANNASTAVNIH I IZVANŠKOLSKIH 

AKTIVNOSTI ŠKOLE 
 

 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Škole planiraju se u smislu osvješćivanja i 

oživotvorenja čvrste veze između Škole, poglavito njenih polaznika, ali i djelatnika s 

okolinom Škole: roditeljima, osnivačem, lokalnom zajednicom,  osnovnim školama i 

vrtićima s područja Sesveta i Zagreba, kulturnim institucijama, udrugama i sl. 

 

 Većina projekata iz ovog dijela plana sadrži okvirni vremenik, koji će biti naknadno 

definiran za svaki pojedini projekt, prema zadanim okolnostima. 

 

Školski kurikulum sastavio je privremeni ravnatelj Osnovne glazbene škole Zlatka 

Grgoševića, Nenad Dan Kozig, prof. 

 

Kurikulum je razmatran na sjednici Učiteljskog vijeća 12.rujna, a usvojen je na sjednici 

Školskog odbora 29.09.2014. godine. 

 

 

Školski kurikulum objavljen je na mrežnim stranicama škole 15.rujna 2014. godine. 

 
KLASA: 602-01/14-01/10 

UR.BR.: 251-261-01-14-01 

 

Zagreb-Sesvete, 29.09.2013. 

 

 

Predsjednik Školskog                                                           Privremeni ravnatelj Osnovne  

odbora       glazbena škola Zlatka Grgoševića

  

 

 

 

 

                                                                                                    Nenad Dan Kozig,prof. 


