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I. UVJETI RADA  
 

1.  Školski prostor i materijalni uvjeti   
 

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana osnovana je rješenjem Ministarstva znanosti 
obrazovanja i sporta od 29. kolovoza 2014. godine i od tada djeluje kao samostalna ustanova 
s glazbenim i plesnim odjelima. Nastala je izdvajanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Labin, pri 
kojem je djelovala 25 godina obrazujući i odgajajući mlade glazbenike i plesače. Od 2014. 
godine, uz već postojeći Područni odjel Potpićan, s radom su započela i dva nova područna 
odjela u Buzetu i u Lovranu. 

Škola provodi osnovnoškolsko glazbeno i plesno obrazovanje prema Nastavnim 
planovima i programima za osnovne glazbene i plesne škole. Također, Škola ima verificirane 
pripremne glazbene i plesne programe, sukladno Nastavnim planovima i programima 
predškolskog obrazovanja. Škola provodi još i neverificirani Jazz program za polaznike svih 
uzrasta. 

Škola djeluje na adresi Alda Negrija 11 gdje se nalazi sjedište Škole, te u područnim 
odjelima: 

- Potpićan, u zgradi OŠ Vladimira Nazora, 
- Buzet, u zgradi OŠ ''Vamoslav Gržalja'' i 
- Lovran, u zgradi OŠ Viktora Cara Emina. 

Ukupna površina školskog prostora u Matičnoj školi iznosi 1.204,00 m2, a u 
područnim odjelima koristi se oko 100-250 m2.   

U sjedištu Škole uz dvije učionice za skupnu nastavu, opremljeno je još 12 učionica za 
individualnu nastavu, kino dvorana za nastavu orkestra i velike nastupe učenika Škole te 
mala koncertna dvorana za nastavu plesnog odjela, pjevačkog zbora, održavanje seminara i 
školskih natjecanja te Concertina srijedom i drugih nastupa učenika. Uz učionice, škola ima 
zbornicu za učitelje te urede za ravnateljicu, tajnicu i voditeljicu računovodstva. U područnim 
odjelima za nastavu se koristi od 4 do 10 učionica, kao i prostor za javne nastupe. 

Svi glazbeni odjeli raspolažu kvalitetnim glazbalima potrebnim za izvođenje 
individualne i skupne nastave, a njihova nabavka vrši se po prioritetima iz roditeljske 
participacije. 

  
Tijekom školske godine 2018./19. kupljeno je sljedeće:  

- 10 violina različitih veličina, marke Bwing, Yamaha i Stradivarius 
- 3 klasične gitare ¾ marke Yamaha 
- harmonika s kabinom marke Pigini  
- marimba ručne izrade  
- električni klavir marke Yamaha  
- bas-pojačalo i bas-gitara s koferom  

Na nabavku instrumenata utrošeno je ukupno 121.613,83 kune. 
 
Od ostale opreme nabavljeno je: 

- plesni pod s trakama za nastavu plesnog odjela 
- pametna ploča za učionicu solfeggia 
- računalo sa zvučnicima za pametnu ploču 
- zvučnici marke Bose, 3 kom 
- vokalni mikrofon s kabelom 
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- flex-a-tone i tempo-block (udaraljke) 
- melodične cijevi (tube) 
- gudala za violine i naslonjači za rame 
- stalci za note marke, 30 kom   
- stalak za flautu    
- kostimi za Plesni odjel 
- košarice i kape za plesnu predstavu 
- baner za kviz Sol-Fa-Labin   
- baner za Rabac Orchestra Festival 
- vješalice i namještaj za učionice  
- jastuci za pripremni glazbeni program 

Na ostalu opremu utrošeno je 103.608,96 kuna. 
 
 

2. Učiteljski kadar i ostali djelatnici 
 
U nastavnom procesu osnovnoškolskog programa radilo je 30 učitelja (20 učitelja s 

punim i 10 učitelja s nepunim radnim vremenom). Svi učitelji, u skladu sa Zakonom o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te prema Pravilniku o stručnoj spremi udovoljavali 
su uvjetima radnog mjesta osim: 

- dva učitelja gitare od kojih je jedan završio magisterij iz jazz kontrabasa u Italiji i 
jedan koji je studirao gitaru jazz smjer u Americi 

- dva učitelja saksofona, od kojih jedan ima završen studij klarineta na razini 
akademije, a drugi studij muzikologije uz završenu srednju glazbenu školu kao 
klarinetist  

Škola u skladu sa Zakonom i ostalim propisima traži stručne osobe i za ta radna 
mjesta ponavljajući natječaje svakih pet mjeseci.  

Dvadeset i šest učitelja bilo je u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme, dva 
učitelja na određeno vrijeme i dva vanjska suradnika putem ugovora o djelu (učitelj klasičnog 
baleta i učitelj gitare).  

U predškolskim i pripremnim programima radilo je dvoje učitelja – jedna učiteljica u 
glazbenim igraonicama i jedan učitelj u plesnoj igraonici s nepunim radnim vremenom. Svi 
učitelji su imali potrebne stručne kompetencije za navedena radna mjesta. 

Jazz program vodila su tri učitelja temeljem ugovora o djelu. 
Ukupno u školskoj godini 2018./19. u nastavi je bilo 33 učitelja. 
U strukturi radnog vremena svi učitelji instrumenata, kao i učitelji teorijskih predmeta 

osnovnoškolskih programa zaposleni na puno radno vrijeme bili su zaduženi s 22-23 sata 
redovite nastave. Preostali dio do 40 sati tjedno činili su ostali poslovi koji proizlaze iz 
ukupne količine neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, ostali poslovi 
razrednika te posebni poslovi nužni za normalno funkcioniranje odgojno-obrazovnog 
procesa. 

Uz odgojno-obrazovne poslove, u Školi su ustrojeni i poslovi tajnice, voditeljice 
računovodstva, spremačice i domara. Na poslovima tajnice bila je zaposlena jedna djelatnica 
s punim radnim vremenom, na poslovima voditeljice računovodstva jedna djelatnica s 20 sati 
rada tjedno, na poslovima čišćenja školskog prostora radila je jedna spremačica s punim 
radnim vremenom i na poslovima domara bio je zaposlen jedan djelatnik s nepunim radnim 
vremenom od 10 sati tjedno. 
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 Škola ima ravnateljicu kao poslovodnog i stručnog voditelja škole s punim radnom 
vremenom od 40 sati tjedno. 
 

 
 
II. ORGANIZACIJA RADA 
 

1. Podatci o učenicima, razrednim odjelima i organizaciji nastave 
 

U školskoj godini 2018./2019., od prvog do šestog razreda u osnovno glazbeno i 
plesno obrazovanje bilo je upisano 276 učenika u osam glazbenih odjela (klavir, harmonika, 
gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke) te odjel suvremenog plesa, raspoređenih 
u 26 glazbenih i 3 plesna razreda.  

Osim djece školske dobi, bilo je upisano i 40 mališana u programe Glazbene i Plesne 
igraonice.  

U Jazz odjel, kao neverificirani program, bilo je upisano 11 polaznika. 
Ukupno u školskoj godini 2018./19. bilo je upisano 327 polaznika. 
Nastava se izvodila u popodnevnim satima. Kod formiranja i usklađivanja rasporeda 

individualne i grupne nastave vodilo se računa o najmanjoj mogućoj opterećenosti učenika 
sukladno pedagoškim načelima, koliko to dozvoljavaju prostorni i organizacijski uvjeti. 

 

2. Godišnji kalendar škole 
 
U školskoj godini 2018./2019., nastava je započela 03. rujna 2018. god. i završila 14. 

lipnja 2019. god. Realizirano je 177 nastavnih dana. Učenici su imali 118 dana praznika, 
blagdana i neradnih dana. 

 
 
 
III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 

 
Sukladno Školskom kurikulumu, učenici i učitelji Škole održali su brojne koncerte i 

sudjelovali na različitim manifestacijama. Među njima su:   
- Jesenski koncerti Područnog odjela Potpićan, Buzet i Lovran 
- Svečani koncert povodom Dana škole, Kino Labin (prosinac 2018.), gošća: Elis Lovrić 
- Božićni koncerti u Matičnoj školi i područnim odjelima 
- Božićna glazbeno-plesna predstava 
- Koncert povodom Valentinova s gostima iz Karlovca (veljača 2019.) 
- Koncerti pod maskama – područni odjeli i matična škola (veljača 2019.) 
- Proljetni koncerti Područnog odjela Buzet i Lovran 
- Koncerti po klasama učitelja 
- Concertina srijedom i Concertina podrške 
- Koncert puhačkog, gudačkog, harmonikaškog i gitarskog odjela 
- Jazz va Labine – Koncert polaznika Jazz odjela uz goste Big Band Pazin (travanj 
2019.) 
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- Završni koncerti PO Lovran, PO Buzet i PO Potpićan 
- Završni koncert učenika 1. razreda 
- Završni koncert glazbene i plesne igraonice 
- Koncert udaraljkaškog ansambla s gostima iz Rijeke ispred Gradske vijećnice 
- Završna plesna predstava „Petar Pan“ 
- Završni koncert učenika Škole u Crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije 
- Završni koncert „šestaša“ 
 
Od nastupa izvan Škole, na kojima su sudjelovali naši učenici, ističemo:  
- Nastup Plesnog odjela u Karlovcu – Plesna predstava „Unutar zagrljaja“ (rujan 

2018.) 
- Izvedba Plesne predstave „Tri praščića“ u Lovranu i Buzetu (listopad 2018.) 
- Nastup učenika gudačkog, puhačkog i udaraljkaškog odjela u Sarajevu, u okviru 

projekta „Glazba bez granica“ – suradnja prijateljskih glazbenih škola Labina, 
Omiša i Sarajeva (prosinac 2018.) 

- Božićno-humanitarni koncert Ansambla udaraljki Bum Bam u Crkvi Sv. Romualda i 
Svih Svetih u Rijeci (prosinac 2018.) 

- Nastup Harmonikaško-puhačkog odjela u Vrhnici (Slovenija) – veljača 2019. 
- Nastup Klavirskog odjela u Rybniku (Poljska) i pokretanje suradnje s njihovom 

Glazbenom školom (ožujak 2019.) 
- Nastup učenika u Noći glazbe u Karlovcu (ožujak 2019.) 
- Nastup na HarmoniKA festivalu u Karlovcu povodom Svjetskog dana harmonike 

(svibanj 2019.) 
- Nastup učenika gudačkog, puhačkog i udaraljkaškog odjela u Omišu i Labinu, u 

okviru projekta „Glazba bez granica“ (svibanj 2019.) 
- Izvedbe plesne predstave „Petar Pan“ u Sarajevu, nastavak suradnje s 

prijateljskom školom (svibanj/lipanj 2019.) 
- Nastup Jazz odjela na otvorenju labinskog Jazz Festivala (srpanj 2019.) 

 
Održano je već tradicionalno 7. školsko natjecanje „Proljetni crescendo“ i 9. kviz iz 

solfeggia „Sol-Fa-Labin“, kojeg su kao gosti pratili i učitelji i nastavnici teorijskih predmeta 
Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. 

Naša Škola je bila i organizator 3. Klavirskog maratona, koji se održao u Amfiteatru 
Dolac Parka skulptura na Dubrovi, na kojem su se,  uz učenike i učitelje naše škole, 
predstavile pulska, porečka, rovinjska, pazinska, kastavska, riječka i zagrebačka osnovna 
glazbena škola, srednje glazbene škole iz Rijeke i Pule te studenti Odsjeka za klavir i Glazbenu 
pedagogiju pulske Muzičke akademije. Nastupilo je preko 120 izvođača, a Maraton je trajao 
neprekidno 10 sati. Počasni gost Maratona bio je renomirani hrvatski pijanist Matija Dedić. 

Također, Škola je organizirala 3. međunarodni Rabac Orchestra Festival na Rivi u 
Rapcu, na kome je nastupilo 12 orkestara i ansambala iz glazbenih škola iz Zagreba, Sesveta, 
Karlovca i Pule te prijateljskih glazbenih škola iz Praga (Češka), Vrhnike (Slovenija) i Baje 
(Mađarska). 
 

Od sudjelovanja na kulturnim manifestacijama lokalne i regionalne zajednice, 
ističemo nastupe naših brojnih učenika: 

- Nastup harmonikaša na 13. susretu harmonikaša Labinštine, Raša (studeni 2018.) 
- Nastup na Danima meda na poziv Pčelarske udruge Labina (studeni 2018.) 



 6 

- Nastup učenika PO Buzet na koncertu glazbenog društva „Sokol“ (studeni 2018.) 
- Nastup učenika PO Buzet na Adventskom koncertu u Grožnjanu (prosinac 2018.) 
- Nastup na humanitarnoj priredbi u organizaciji Labin Zdravi Grad (prosinac 2018.) 
- Nastup učenika PO Lovran u Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida (prosinac 

2018.) 
- Sudjelovanje harmonikaša u emisiji „Užonci našega kraja“ (prosinac 2018.) 
- Nastup harmonikaša u Domu za odrasle u Nedešćini (veljača 2019.) 
- Snimanje priloga za emisiju „Šareni svijet“ TV Istra o Matku Brajši Rašanu (veljača 

2019.) 
- Nastup učenika PO Buzet na koncertu „Ženama u čast“ (ožujak 2019.) 
- Nastup Plesnog i Udaraljkaškog odjela povodom obilježavanja Svjetskog dana 

kazališta za djecu i mlade (ožujak 2019.) 
- Nastup učenika na promociji knjige „Budimo humani“ u organizaciji Crvenog križa 

Labin (ožujak 2019.) 
- Nastup učenika na 2. znanstveno-stručnom skupu „Labinski kulturno-povijesni 

susreti“ u Gradskoj knjižnici (ožujak 2019.) 
- Nastup harmonikaša na Sajmu cvijeća (travanj 2019.) 
- Nastup na otvorenju regate Labinska republika u Rapcu (svibanj 2019.) 
- Nastup harmonikaša na Humanitarnom koncertu u organizaciji udruge osoba s 

invaliditetom Labin (svibanj 2019.) 
- Snimanje priloga za emisiju „ĐIR s Davorom Jurkotićem“ (lipanj 2019.) 
 
Održano je pet seminara eminentnih hrvatskih glazbenika: seminar za učenike 

udaraljki i violine profesora Eve Mach i Marka Mihajlovića s Muzičke akademije u Zagrebu, 
seminar za učenike gitare profesora Xhevdeta Sahatxhije s Muzičke akademije u Zagrebu i 
Osijeku, seminar za učenike klavira profesora Vladimira Babina i seminar iz vokalne tehnike 
profesorice Sofije Cingula s Muzičke akademije u Puli. 

Za učenike Gitarskog odjela bio je organiziran odlazak na koncerte renomiranih 
gitarista u sklopu Zagreb Guitar Festivala, a za učenike Klavirskog odjela odlazak na svečani 
koncert povodom Chopinovog rođendana u Varšavi. 

Naši učenici prisustvovali su i na Danima harmonike i Danima klavira u Poreču te 
Glazbenim zvucima u Rovinju. 
 

 
 

 
IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

1. Stručno usavršavanje izvan škole 
 

U sklopu obveze permanentnog stručnog usavršavanja, naši su učitelji sudjelovali na 
seminarima koje je organiziralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatsko društvo 
glazbenih i plesnih pedagoga, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara i Agencija za odgoj i 
obrazovanje te na svim stručnim aktivima i vijećima učitelja klavira, harmonike, gitare, flaute, 
klarineta, saksofona, violine, teorijskih glazbenih predmeta te odjela za suvremeni ples. 

Učitelj solfeggia i teorije glazbe naše škole Nikola Lovrinić, učitelj mentor, imenovan 
je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u ožujku 2019. voditeljem trožupanijskog vijeća 
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učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, čime je naša Škola postala organizatorom 
i domaćinom teorijskih vijeća i stručnih usavršavanja Istarske, Primorsko-goranske i Lično-
senjske županije za mandat od dvije godine. 

 
 
 
V. RAD STRUČNIH TIJELA I TIJELA UPRAVLJANJA 
 

1. Rad učiteljskog vijeća 
 

 Učiteljsko vijeće održalo je ukupno sedam sjednica. 
Na sjednicama Učiteljskog vijeća pratilo se realiziranje odgojno-obrazovnog procesa, 

predlagalo unapređenje oblika i metoda u nastavi pojedinog predmeta, praćena redovitost 
ocjenjivanja učenika i vođenja e-dnevnika. Pročelnici glazbenih, odnosno plesnog odjela, 
podnosili su izvješća o radu i aktivnostima svojih odjela, a voditelji područnih odjela, izvijestili 
su o organizaciji rada i problemima vezano uz rad njihovog odjela.  

Na sjednicama se raspravljalo i o stručnim pitanjima i zakonskim propisima. Učitelji su 
razmatrali niz pedagoških pitanja povezanih uz rad i rezultate rada svih razrednih i  
instrumentalnih odjela. Odlučivalo se o pojedinačnim zahtjevima i zamolbama roditelja 
vezano uz akceleraciju učenika, promjenu učitelja i odabir, odnosno zamjenu predmeta 
skupnog muziciranja te upućivanju učenika na kasniji ispitni rok iz opravdanih razloga. 

Analizirao se i utvrđivao opći uspjeh učenika od 1. - 6. razreda glazbenih programa te 
od 1.-4. razreda na odjelu suvremenog plesa. Predlagale su se pohvale za nadarene i vrijedne 
učenike te nagrade za učenike koji su postigli visoka priznanja na hrvatskim i međunarodnim 
natjecanjima. 

Planirale su se interne produkcije i koncerti i skrbilo o njihovoj realizaciji.  
Osim osnovnoškolskog uzrasta djece, pratio se rad i razvoj i polaznika glazbene i 

plesne igraonice, njihova redovitost i motiviranost dolaženja na nastavu i razvoj njihovih 
glazbenih i plesnih sposobnosti. 

Također, pratio se rad i napredak polaznika Jazz odjela. 
 

 
2. Rad razrednika 
 
Svaki razrednik skrbio je o radu svoje klase u cjelini, pratio napredovanje učenika, 

realizaciju nastavnog plana i programa rada te individualnim pristupom pomagao učenicima 
u rješavanju eventualnih poteškoća i problema. 

Razrednici su vodili pedagošku dokumentaciju putem e-Dnevnika. Vođena je matična 
knjiga i e-matica Škole te ispisivane učeničke svjedodžbe. 

Održavani su redoviti kontakti s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i 
informacija. 

Redoviti kontakti s roditeljima održavani su i s polaznicima predškolskog odgoja koje 
su pružali predmetni učitelji. 

Također, razredna vijeća su utvrđivala ocjenu iz vladanja za svakog učenika 
ponaosob, a na prijedlog razrednika. 
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3. Rad Vijeća pročelnika strukovnih odjela i voditelja područnih odjela 
 
Vijeće pročelnika i voditelja u šk.god. 2018./19. sastalo se sedam puta. Davalo je 

smjernice i prijedloge za rješavanje rasporeda učenika po razredima, učionica za nastavu i 
prijedloge za izradu kurikuluma, a temeljem prethodno održanih sastanaka po odjelima. 
Iskazivale su se potrebe za nabavu instrumenata i ostale opreme za pojedine odjele. 
Predlagali su se različiti koncerti i manifestacije te dogovaralo o njihovoj organizaciji i 
rasporedu zaduženja. Rješavani su tekući problemi oko odvijanja nastave i općenito vezano 
uz suradnju s roditeljima.  

Pročelnici su skrbili o radu učitelja svog odjela, uz naglasak na vođenje pedagoške 
dokumentacije. 

Voditelji područnih odjela vodili su brigu o organizaciji nastave u područnim odjelima, 
internim nastupima, suradnji s roditeljima i tijelima škola u kojima se odvijala nastava. 

 
 

4. Rad Školskog odbora 
 
Početkom školske godine 2018./19. s radom je započeo Školski odbor u novom 

četverogodišnjem mandatu.  
U izvještajnom razdoblju održao je 10 sjednica na kojima su razmatrana mnoga 

tekuća pitanja i donašane odluke važne za rad Škole kao što su: prihvaćanje godišnjih i 
polugodišnjih izvješća, donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada 
Škole, donošenje financijskog plana i plana nabave, donošenje odluke o raspodjeli viška 
dobiti, donošenje novih akata, donošenje odluke o visini participacije roditelja/skrbnika i 
praćenje njenog namjenskog trošenja, davanje suglasnosti na odluku ravnateljice za 
zasnivanje radnih odnosa te davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima koja su važna za rad 
škole.  

Školski odbor obavljao je i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom i 
Statutom te omogućavao redovito poslovanje i djelatnost Škole.  

 

 
5. Rad administrativno-tehničke službe 
 
Obavljani su poslovi planirani Godišnjim planom i programom rada Škole. 
Osim redovnih i tekućih poslova, obavljali su se i ostali normativno-pravni i kadrovski 

poslovi, suradnja sa strankama, roditeljima, učenicima, organima upravljanja i slično. 
Tajnica je u mjesecu travnju 2019. sudjelovala na stručnom skupu ravnatelja, tajnika i 

računovođa u organizaciji Hrvatske zajednice osnovnih škola u Malom Lošinju. 
Voditeljica računovodstva obavljala je poslove sukladno svojim tjednim zaduženjima, 

temeljem zakona i ostalih važećih propisa, a sudjelovala je i na seminarima za računovođe. 
Domar i spremačica skrbili su o održavanju prostora Škole, popravcima, čistoći te 

obavljali ostale poslove po nalogu ravnatelja. 
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6. Rad ravnatelja škole 
 

U školskoj godini 2018./2019., kao poslovodna i stručna voditeljica škole, ravnateljica 
je obavljala sve poslove oko planiranja i organizacije rada škole, suradnje s roditeljima i 
učenicima, suradnje sa stručnim tijelima škole, poslove administrativno–financijskog 
poslovanja, suradnje s institucijama prosvjetnih vlasti i društvenim organizacijama te ostale 
poslove iz svog djelokruga propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju, Statutom škole i 
ostalim relevantnim Zakonima i propisima.  

Održavala je brojne kontakte i dogovarala suradnje s glazbenim i plesnim školama u 
Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na Plenumu za ravnatelje glazbenih i plesnih škola 
Republike Hrvatske u Baškoj na otoku Krku i Seminaru za ravnatelje, tajnike i računovođe u 
Zagrebu, a vezano uz aktualnu problematiku u poslovanju i radu škole.  
 

 
 
 
 
VI. REALIZACIJA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA - ANALIZA ODGOJNO 
OBRAZOVNIH DOSTIGNUĆA 

 
1. Pristup planiranju i realizacija nastavnog plana i programa  

 
Nastavni plan za sve predmete planiran je po mjesecima i realiziran u okviru 

propisanog broja sati u nastavi solfeggia, teorije glazbe i instrumenata, pjevačkog zbora, 
komornih ansambala, mješovitog orkestra te nastave suvremenog plesa, klasičnog baleta, 
ritmike i glazbe, kao i izbornih i obligatnih predmeta. Pristup planiranju programa imao je za 
cilj omogućiti učeniku stjecanje znanja i vještina i razviti njegove glazbene i plesne 
sposobnosti. Minimalnih odstupanja bilo je kod pojedinih učenika u individualnoj nastavi 
gdje je nastavni program bio koncipiran tako da se prilagodi učenikovim glazbenim 
sposobnostima. Kod mikroplaniranja vodilo se računa i o posebno darovitim učenicima, 
uvažavale su se i razvijale njihove individualne glazbene i plesne sposobnosti. 

Nastavni plan i program za nastavu predškolskog odgoja planiran je na bazi 70 sati po 
grupi za polaznike Glazbene i Plesne igraonice. Nastavu je pohađalo 40 polaznika: 15 u 
Glazbenoj igraonici (raspoređenih u dvije grupe: jedna grupa u Labinu i jedna grupa u 
Lovranu) i 25 polaznica Plesne igraonice (raspoređenih u tri grupe: jedna u Labinu, jedna u 
Lovranu i jedna u Buzetu).  

 
 
 

2. Rad i postignuća u redovnoj nastavi  
 

U redovnoj nastavi gotovo svi učenici uspješno su završili upisani program. Na 
polaganje ispita iz instrumenta u jesenskom roku, radi bolesti, bila su upućena dva učenika. 
Svi ostali učenici instrumentalnih odjela položili su godišnji ispit u ljetnom ispitnom roku. 
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Tijekom školske godine od daljnjeg glazbenog i plesnog obrazovanja odustalo je 20 učenika 
radi poteškoća u svladavanju programa ili prevelikog broja ostalih obveza. 

Učenici su nastavu pohađali redovito. Izostanci su bili iz opravdanih razloga i njihov je 
broj tolerantan. Izostanke s individualne nastave predmetni učitelji su nadoknađivali.  

Na kraju školske godine, učenici s prosjekom ocjena 5,00 dobili su pohvalnicu, a 
prigodan dar učenici sudionici natjecanja i oni koji su završili osnovnoškolsko glazbeno ili 
plesno obrazovanje. 

 
 

3. Rad i postignuća u dodatnom radu s darovitim učenicima 
 
Na svim odjelima Škole, istaknuli su se daroviti učenici koje su predmetni učitelji 

posebno dodatno pripremali za brojna hrvatska i međunarodna natjecanja.  
Postignuti su zapaženi rezultati:  
 

TEORIJA GLAZBE: 
MARKO LEVAK (teorija glazbe), mentor Nikola Lovrinić 

- 1. nagrada – Međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u Beogradu, u 
organizaciji UDMR Srbije – viša razina (od V. razreda OGŠ do IV. Razreda SGŠ) 

 

SOLISTIČKA NATJECANJA: 
FILIPPO KRANJAC (udaraljke), mentor Marijan Lincmajer 

- 1. apsolutna nagrada – Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 5 
 
TEO BUŽDON (violina), mentor Damir Dekanić 

- 3. nagrada – 13. Međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu 
- 2. nagrada – 24. Međunarodno natjecanje „Daleki akordi“ u Splitu 

 
NOEMI JURIČIĆ (harmonika), mentorica Marija Vukoja Plavčak 

- 1. nagrada – Međunarodnom natjecanju u Novom Marofu 
- 2. nagrada – Međunarodni susret harmonikaša u Puli 
- 1. nagrada – 10. Hrvatsko natjecanje iz harmonike u Daruvaru 

 
RIKARDO NAČINOVIĆ (gitara), mentorica Olga Knapić 

- 2. nagrada – 5. Međunarodno natjecanje Zagreb Guitar Festival 
 
MATIJA VUGRINIČEK (gitara), mentorica Olga Knapić 

- 2. nagrada – 5. Međunarodno natjecanje Zagreb Guitar Festival 
 
MARKO LEVAK (gitara), mentorica Olga Knapić 

- 2. nagrada – 5. Međunarodno natjecanje Zagreb Guitar Festival 
 
MATEA HRELJA (harmonika), mentorica Marija Vukoja Plavčak 

- 2. nagrada – Međunarodni susreti harmonikaša u Puli 
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ADRIAN VIO (klavir), mentor Filip Leko 
- 1. nagrada – 6. Međunarodno natjecanje glazbenika ''Bistrički zvukolik'' u Mariji 
Bistrici 
- 2. nagrada – 7. Međunarodno natjecanje mladih pijanista u Palmanovi (Italija) 

 
EVA DIMINIĆ (klavir), mentorica Jadranka Celić Bernaz 

- 2. nagrada – 6. Međunarodno natjecanje glazbenika  ''Bistrički zvukolik'' u Mariji 
Bistrici 

 
SOFIJA HRVATIN (klavir), mentorica Kristina Puh Leko 

- 2. nagrada – 6. Mmeđunarodno natjecanje glazbenika  ''Bistrički zvukolik'' u Mariji 
Bistrici 

 
DEMIAN KOS (violina), mentor Edi Šiljak 

- 3. nagrada – 6. Međunarodno natjecanje glazbenika  ''Bistrički zvukolik'' u Mariji 
Bistrici 

 
VANESSA FERFOLJA (harmonika), mentor Tomislav Novak 

- 1. nagrada – 10. Hrvatsko natjecanje iz harmonike u Daruvaru 
 
NATJECANJE IZ KOMORNIH SASTAVA: 
Mentor: Marijan Lincmajer 
LANA BOJIĆ (violina) 
ANDREA PARENTA (gitara) 
ANNA LUCIA FRANKOVIĆ (flauta) 
MATEO BUDAKOVIĆ (udaraljke) 
DIEGO BOŽIČEVIĆ (udaraljke) 

- 2. nagrada na regionalnom natjecanju u organizaciji AZOO-a i HDGPP-a  
 
NATJECANJE IZ SUVREMENOG PLESA: 
Mentorica: Melita Spahić Bezjak 
BARBARA MARTINČIĆ 
ANTON BRUMNIĆ 
FRANKA IVOVIĆ 
MAI POLDRUGOVAC  
IVANA GAJZLER 
ANA VRANEŠIĆ 

- šest trećih nagrada na 57. regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa 
u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga  

 
UKUPNO: 24 nagrade (6 prvih, 10 drugih i 8 trećih) 
Sudjelovalo: 23 UČENIKA, 11 MENTORA UČENIKA + 2 KOREPETITORA 
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VII. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIH UVJETA RADA I 
MJERA ZA UNAPRIJEĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

 
Škola održava redovitu nastavu i ostale aktivnosti u sklopu postojećih uvjeta. U 

suradnji s Osnivačem u tijeku je izrada Idejnog projekta rekonstrukcije i energetske obnove 
zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana čime se nadamo kako će se u skoroj 
budućnosti trajno riješiti prostorno pitanje Škole. 

U šk.god. 2019./20. Škola će iz sredstava roditeljske participacije obnoviti i dopuniti 
instrumentarij Škole kupovinom četiri pianina, jedne harmonike, dva saksofona, dvije gitare, 
dvije violine i ksilofona, a neophodno je obogatiti i instrumentarij pripremnog glazbenog 
programa. Za potrebe Plesnog odjela, planirana je nabavka kostima za nastupe na plesnim 
predstavama. 

Škola će i dalje sudjelovati u svim aktivnosti lokalne zajednice i šire, održavati 
suradnju s brojnim glazbenim i plesnim školama iz Hrvatske i inozemstva te omogućavati 
djeci ljepše i uspješnije odrastanje uz bavljenje glazbom i plesom. 

 
      Ravnateljica 

         mr.sc. Melita Lasek Satterwhite 

 
KLASA: 602-02/19-01/01 
URBROJ: 2144/01-57-33-19-1 
 
 
 
Labin, ___1. 10. 2019.__  


