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OSNOVNI	PODACI	
 
 
Naziv:    UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA  
Adresa:    ALDA NEGRIJA 11, 52220 LABIN 
Telefon:   052 885 439,  052 885 443 
Fax:    075 801 106 
Email adresa Škole:  ured@us-mbrasana.skole.hr 
Web adresa:   www.us-mbrasana.skole.hr 
Županija:   ISTARSKA 
 
 
Broj učenika u osnovnoškolskim programima (I. - VI.)    290 
 Glazbeni odjeli          267 
 Plesni odjel              23 
  Broj razrednih odjela            31 
 
Broj učenika u pripremnim i predškolskim programima       60    
 Glazbeni program             20 
 Plesni program              40 
  Broj razrednih odjela             5 
 
Broj polaznika u neverificiranim programima          15 
 Jazz odjel               15 
 
Ukupno svih polaznika Umjetničke škole       365 
 
Broj djelatnika:                  36 
 Učitelji                31 
 Ostali djelatnici                        5 
 
 
Ravnateljica:    mr. sc. MELITA LASEK SATTERWHITE  
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Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN  br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 
152/14, 7/17 i 68/18), Školski odbor je na prijedlog Učiteljskog vijeća i uz 
prethodno mišljenje Vijeća roditelja, na sjednici održanoj dana                                               
    donio Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše 
Rašana za školsku godinu 2019./2020. 
 
 
 

UVOD	
 
Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana temeljni je dokument 
Škole – izrađen je po uzoru na Nacionalni kurikulum i odgovara njegovim 
zahtjevima i standardima, ali se odnosi na našu Školu u okviru njenih kulturoloških 
posebnosti i potreba. Školskim kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni 
plan i program Škole, te određuju sadržaji, programi, projekti i aktivnosti usmjereni 
na promociju, intelektualni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj svakog učenika. 
Temelji se na razini znanja, interesa i sposobnosti učenika te njihovih potreba, kao i 
interesa roditelja i lokalne zajednice u cjelini. Osim službenih programa nastave, 
Kurikulum obuhvaća i različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kojima se teži 
što kvalitetnijim rezultatima usmjerenim na dobrobit učenika i njihov obrazovni 
razvoj. Zadaća mu je obuhvatiti sve planirane aktivnosti u ovoj školskoj godini u 
jedinstveni individualni koncept po kome će Škola biti prepoznatljiva. 
 
 

O	ŠKOLI	
 
Umjetnička škola Matka Brajše Rašana osnovana je rješenjem Ministarstva 
znanosti obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-02/14-01/00054, URBROJ: 533-25-
14-0004 od 29. kolovoza 2014. godine) i od tada djeluje kao samostalna ustanova 
s glazbenim i plesnim odjelima. Nastala je osamostaljenjem Osnovne glazbene 
škole Matka Brajše Rašana iz Pučkog otvorenog učilišta Labin pri kojem je djelovala 
25 godina obrazujući i odgajajući mlade glazbenike. Škola nosi ime istarskog 
skladatelja Matka Brajše Rašana, rođenog u Pićnu, autora istarske himne ''Krasna 
zemljo, Istro mila''. 
Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu, na adresi Alda Negrija 11 te područnim 
odjelima u Potpićnu (u prostoru OŠ Vladimira Nazora Potpićan), Buzetu (u 
prostoru OŠ "Vazmoslav Gržalja" Buzet) i Lovranu (u prostoru OŠ Viktora Cara 
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Emina Lovran).  Učenici se obrazuju na instrumentima: klavir, violina, flauta, 
klarinet, saksofon, gitara, harmonika, udaraljke te na odjelu suvremenog plesa.  
Osnovno glazbeno obrazovanje traje 6 godina. Redovita nastava organizirana je 
kao skupna (solfeggio, zbor, orkestar, komorna glazba) i individualna (nastava iz 
odabranog instrumenta). U 6. razredu glazbenog obrazovanja, učenici imaju 
mogućnost odabira izbornih predmeta – klavir i teorija glazbe. Nadareni učenici 
imaju pojačanu nastavu, ovisno iz kojeg područja se pripremaju za natjecanje.  
Osnovno plesno obrazovanje traje 4 godine. Osim nastave suvremenog plesa, 
učenici pohađaju nastavu iz klasičnog baleta te ritmike i glazbe, a od 2. razreda 
imaju mogućnost odabira izbornog klavira. 
Uz osnovnoškolsko obrazovanje, škola organizira i pripremne glazbene i plesne 
programe za djecu predškolskog uzrasta. 
S učenicima radi tim od 31 učitelja koji se permanentno stručno usavršavaju kako 
bi u radu s učenicima postizali što bolje rezultate. Rad učenika, uz zalaganje, ljubav 
i trud učitelja pokazatelj su uspješnog djelovanja škole. Cilj su nam dobri učenici i 
aktivna škola, otvorena prema svim subjektima u lokalnoj zajednici pa i šire, 
spremna za suradnju s drugim glazbenim i plesnim školama u zemlji i inozemstvu. 
Učenici škole stoga redovito sudjeluju na regionalnim, državnim i međunarodnim 
natjecanjima kao solisti, u komornim sastavima, kao članovi orkestra, zbora ili 
plesne skupine, postižući vrijedne i zapažene nagrade.  
Škola surađuje s brojnim ustanovama, udrugama i umjetničkim organizacijama, a 
uključena je i u različite aktivnosti u organizaciji Grada Labina, Grada Buzeta, 
Općine Kršan, Pićan i Lovran gdje djeluju naši područni odjeli te u kulturne i 
umjetničke aktivnosti na razini Istarske županije. Škola također surađuje s 
glazbenim i plesnim školama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, s partnerskim 
školama iz Praga (Češka), Banske Bistrice (Slovačka), Lisabona (Portugal), Vrhnike 
(Slovenija), Baje (Mađarska), Katowica, Rybnika (Poljska) i Sarajeva (BiH) kroz 
različite međunarodne projekte u koje su uključeni i učenici i učitelji, a u planu su i 
nove suradnje. 
Sve navedene aktivnosti u Školskom kurikulumu, programi i projekti, imaju za cilj 
osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom 
glazbenog, odnosno plesnog školovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu 
i konkurentnosti, da bi po završetku osnovne umjetničke škole bili što bolje 
osposobljeni za daljnji nastavak školovanja, odnosno kako bi ljubav prema glazbi i 
plesu, te prema umjetnosti općenito, ostale u njima kao trajne vrijednosti.  
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PLAN	IZRADE	ŠKOLSKOG	KURIKULUMA	
 
Školskim kurikulumom istaknuta su glavna područja i ciljevi unutar pojedinih 
projekata i aktivnosti koji se odnose na očekivane ishode za školsku godinu 
2019./2020. U Školskom kurikulumu opisan je proces planiranja, provođenja, 
vrednovanja i poučavanja učenika uzevši u obzir potrebe i interese učenika, lokalne 
zajednice, mogućnosti škole s obzirom na ljudske resurse, kao i financijske i 
materijalne mogućnosti, a polazeći od Nacionalnog kurikuluma, njegovih zahtjeva i 
standarada.  
Iako se svi projekti prožimaju i krajnji korisnici su svi sudionici odgojno-obrazovnog 
procesa, radi lakšeg pregleda, aktivnosti su grupirane prema nositeljima i 
primarnim korisnicima, a u svakoj grupi aktivnosti projekti su navedeni kronološkim 
planom realizacije: 
 
 
 Prioritetni projekti škole  
 Gostovanja i stručne ekskurzije u Republici Hrvatskoj
 Međunarodna suradnja 
 Planovi razvoja učenika 
 Planovi razvoja učitelja 
 Hrvatska i međunarodna natjecanja 
 Školski natjecateljski tjedan 
 Ostali projekti škole 
 
   
 
Tim za izradu Školskog kurikuluma činili su: 
 -ravnateljica 
 -pročelnik klavirskog odjela 
 -pročelnik harmonikaško-puhačkog odjela 
 -pročelnik odjela za violinu, gitaru i udaraljke 
 -pročelnica plesnog odjela  
 -pročelnik teorijskog odjela 
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PRIKAZ	PLANIRANIH	AKTIVNOSTI,	
PROGRAMA	I	PROJEKATA	U	ŠKOLSKOJ	
GODINI	2019./2020.	

PRIORITETNI PROJEKTI ŠKOLE 
 
 
Naziv aktivnosti: 

OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE 
 
Planirani broj učenika: Oko 200 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici škole, voditelji zbora, orkestra, komornih 
sastava, plesnog odjela, jazz odjela te pripremnog glazbenog i plesnog programa, 
ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Prigodno proslaviti Dan Umjetničke škole Matka Brajše Rašana 
koji obilježavamo oko 11. prosinca (dana rođenja skladatelja Matka Brajše Rašana). 
Svečano obilježavanje pete obljetnice samostalne škole kroz tri prigodna koncerta, 
od 9. do 11. prosinca. 
Na prvom koncertu, 9.12.2019. u KuC Lamparna nastupit će naši učitelji i bivši 
učenici u slobodnom programu jazz i pop-rock glazbenog izričaja. 
Drugi koncert, koji će se održati 10.12.2019. u Malom kazalištu, bit će u klasičnom 
stilu, a nastupit će naši bivši učenici koji su nastavili glazbeno obrazovanje, uz 
sudjelovanje i učitelja škole.  
Na trećem koncertu, na dan rođenja Matka Brajše Rašana, nastupit će naši učenici 
na solo instrumentima, članovi pjevačkog zbora, orkestra škole, komornih sastava, 
plesnog odjela, pripremnog glazbenog i plesnog programa, jazz odjela, uz 
posebnog gosta kantautora Bruna Krajcara koji u svom autorskom radu koristi 
elemente istarske ljestvice i liriku zavičaja. 
U svečanom i radosnom raspoloženju, roditeljima i građanima predstavljaju se 
postignuti rezultati učenika što je pokazatelj uspješnog djelovanja i rada škole. 
Način i mjesto realizacije:  

- KuC Lamparna, Malo kazalište i Kino Labin 
Vremenik: 9. - 11. prosinca 2019. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike i roditelje, najam 
razglasa i rasvjete: 10.000,00 kn. 
 
 
 



 6 

 
 
Naziv aktivnosti: 

BOŽIĆNI TJEDAN 
 
Planirani broj učenika: oko 200 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učenici Škole, učitelji instrumenata, voditelji zbora, orkestra, 
komornih sastava, plesnog odjela, jazz odjela, pripremnog glazbenog i plesnog 
programa, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena:  Tradicionalnim prigodnim koncertima, u blagdanskom okružju,  
omogućiti učenicima i roditeljima radost uživanja u glazbi i plesu i time završiti prvo 
polugodište kako u Matičnoj školi, tako i u svim područnim odjelima uz nastup što 
većeg broja učenika. 
Ljubav prema glazbi i plesu, osnovni je pokretač zalaganja učitelja i rada učenika 
koji će i na ovim koncertima izmamiti osmjeh i radost publike. 
Način i mjesto realizacije:  

- PO Potpićan, hol OŠ Vladimira Nazora - utorak, 17. prosinca 2019. u 
16,30 sati 

- Matična škola, Kino Labin - utorak, 17. prosinca 2019. u 19,00 sati 
- PO Buzet, hol OŠ „Vazmoslav Gržalja“ - srijeda, 18. prosinca 2019. u 

18,00 sati 
- PO Lovran, Kino Sloboda - petak, 20. prosinca 2019. u 18,00 sati 

Vremenik: 17. - 20. prosinca 2019. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, najam razglasa i rasvjete: 7.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

KONCERT UČITELJA 
POVODOM VALENTINOVA 

 
Nositelji aktivnosti: Učitelji škole, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Na Koncertu učitelja bit će izvedene romantične i popularne 
melodije iz bogate riznice različitih glazbenih stilova kao dar učenicima, roditeljima i 
široj publici povodom Valentinova. Gosti koncerta bit će učitelji prijateljskih škola iz 
Karlovca i Vrhnike (Slovenija). 
Način i mjesto realizacije:  

- Kino Labin 
Vremenik: 13. veljače 2020. u 19,00 sati 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za goste, najam razglasa i 
rasvjete: 6.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

MASKIRANI KONCERTI 
 
Planirani broj učenika: Oko 150 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici škole, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Tradicionalni maskirani koncerti s veselom tematikom i 
raznovrsnim skladbama omogućit će učenicima i učiteljima maksimalnu 
kreativnost, a roditeljima zabavu i radost uživanja u glazbi i plesu te promatranju 
veselih i šarenih dječjih maski. Nastupaju učenici škole svih uzrasta i u različitim 
kombinacijama – solistički, komorno, kao članovi pjevačkog zbora, orkestra ili 
plesnog ansambla.  
Razvijanje kreativnosti kroz uživanje u glazbi i plesu, zajednički nastup učitelja i 
učenika. 
Način i mjesto realizacije: 

- PO Buzet, hol OŠ "Vazmoslav Gržalja" – srijeda, 19. veljače 2020. u 
18,00 sati 

- Matična škola, Kino Labin – četvrtak, 20. veljače 2020. u 19,00 sati 
- PO Lovran, Kino Sloboda – petak, 21. veljače 2020. u 18,00 sati 

Vremenik: 19. – 21. veljače 2020. 
Troškovnik: Troškovi razglasa i rasvjete, izrada plakata i programa: 7.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

JAZZ VA LABINE 
 
Planirani broj učenika: Oko 15 polaznika 
Nositelji aktivnosti: Voditelji jazz odjela, polaznici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Predstavljanje postignuća jazz odjela kroz zajedničko 
muziciranje polaznika i voditelja odjela. Promocija vrijednosti i karakteristika jazz 
glazbe u lokalnoj zajednici, približavanje jazz glazbe učenicima Škole i široj javnosti. 
Suradnja s jazz ansamblima u regiji. 
Način i mjesto realizacije: Zajedničko muziciranje polaznika jazz odjela uz goste 
Big Band Pazin.  

- KuC Lamparna Labin. 
Vremenik: 8. travanj 2020. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za goste, razglas: 5.000,00 kn. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: 

4. KLAVIRSKI MARATON 
 
Planirani broj učenika: Oko 100 učenika, gosti 
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavirskog odjela, učenici, pročelnik, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Promocija klavira i  klavirske  glazbe, druženje učenika i učitelja 
triju županija i šire, razmjena iskustava, analiza nastupa i uspjeha učenika.  
Počasni gost maratona je švicarski jazz pijanist Leo Tardin. 
Način i mjesto realizacije: Višesatni klavirski koncert namijenjen učenicima klavira 
svih uzrasta – od početnog glazbenog obrazovanja pa do studenata muzičkih 
akademija, profesora klavira i eminentnih pijanista. 

- Amfiteatar Dolac, u sklopu parka skulptura Dubrova, Labin 
Vremenik: 29. svibnja 2020. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike i roditelje,  transport i 
najam klavira, razglas i rasvjeta 15.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNI KONCERTI UČENIKA 
PRVOG RAZREDA 

 
Planirani broj učenika: Svi učenici 1. razreda 
Nositelji aktivnosti: Učenici, predmetni učitelji, pročelnici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Cilj koncerata je da u radosnoj, koncertnoj atmosferi prvaši 
završe nastavnu godinu. Planira se i mali domjenak za učenike i roditelje. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički nastup učenika 1. razreda Matične škole i 
područnih odjela. 

- Mala koncertna dvorana, Labin 
- Hol OŠ "Vazmoslav Gržalja", Buzet 
- Hol OŠ Viktora Cara Emina, Lovran 

Vremenik:  početkom lipnja 2020. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Programi, fotokopiranje, domjenak: 
1.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNI KONCERT 
NAJMLAĐIH GLAZBENIKA 

 
Planirani broj učenika: Polaznici pripremnih glazbenih programa 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, polaznici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Zajednički nastup i druženje malenih svirača, skupni i 
pojedinačni nastupi polaznika. Završetak nastavne godine uz podjelu priznanja. 
Način i mjesto realizacije: Mala koncertna dvorana 
Vremenik: 3. lipnja 2020. 
Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti:  

ZAVRŠNI KONCERTI 
UČENIKA U PODRUČNIM ODJELIMA 

 
Planirani broj učenika: oko 150 učenika područnih odjela 
Nositelji aktivnosti: Učenici, predmetni učitelji, voditelji područnih odjela, 
ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Koncerti su namijenjeni zajedničkom nastupu svih učenika 
područnih odjela kojima završavaju nastavnu godinu. Cilj koncerata je pružiti 
radost glazbe i plesa u lokalnoj sredini te svečano i uspješno, u koncertnoj 
atmosferi, pokazati roditeljima, prijateljima i rođacima što su naučili.  
Način i mjesto realizacije:  
- Hol OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet 
- Hol OŠ Vladimira Nazora Potpićan  
- Kino Sloboda, Lovran 
Vremenik:  
- Buzet – srijeda, 03.06.2020. 
- Potpićan – petak, 05.06.2020. 
- Lovran – petak, 05.06.2020. 
Troškovnik: / 
 
 
Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNI KONCERT 
UDARALJKAŠKOG ANSAMBLA BUM BAM 

S GOSTIMA 
 

Planirani broj učenika: Svi učenici udaraljkaškog odjela, gosti 
Nositelji aktivnosti: Učitelji udaraljki, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Promoviranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i 
Udaraljkaškog odjela na javnom lokalnom prostoru turističke i povijesne jezgre 
Starog grada te upoznavanje učenika s vršnjacima iz Hrvatske. Osim samog javnog 
nastupa učenici razmjenjuju iskustva, upoznaju se s načinom sviranja kolega iz 
drugih gradova, kao poticaj da se bave glazbom i mogućnošću nastavka glazbenog 
obrazovanja. 
Način i mjesto realizacije:   

- Labin, Stari grad 
Vremenik: 7. lipnja 2020.  
Troškovnik: Troškovi razglasa, domjenak za sudionike: 5.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNA  
PLESNA PREDSTAVA 

 
Planirani broj učenika: Svi učenici plesnog odjela, gosti iz Sarajeva 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike, učenici 
Škole, polaznici pripremnog plesnog programa, pročelnica, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Centralni nastup Plesnog odjela na kome sudjeluju svi učenici 
zajedno s mališanima iz pripremnog plesnog programa, uz goste baletnog odjela iz 
Sarajeva. Uz veliki broj različitih koreografija u svečanom i radosnom raspoloženju, 
roditeljima i građanima će se predstaviti vrijedan rad plesnog odjela i istaknuti 
postignuti rezultati učenika i učitelja. 
Način i mjesto realizacije: Izvedba plesne predstave „Pipi duga čarapa“, 
zajednički nastup učenika i polaznika pripremnog plesnog programa 

- KuC Lamparna u 19,00 sati 
Vremenik: 9. lipnja 2020. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za sudionike predstave, najam 
razglasa i rasvjete: 5.000,00 kn. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: 

ZAVRŠNI KONCERT 
UČENIKA ŠKOLE 

 
Planirani broj učenika: Oko 150 
Nositelji aktivnosti: Učitelji, učenici, solisti i različiti ansambli, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Svečano zaključiti nastavnu godinu nastupom ponajboljih 
učenika koji su se istakli tijekom školske godine. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički završni koncert učenika škole 

- Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije 
Vremenik: 10. lipnja 2020. u 20,00 sati. 
Troškovnik:  / 
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Naziv aktivnosti: 

4. INTERNATIONAL  
RABAC ORCHESTRA FESTIVAL 

 
Planirani broj učenika: Oko 500 sudionika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji škole, učenici, voditelji orkestara, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Svečani završetak školske godine 2019./20. uz nastup orkestara 
naše škole te orkestara iz Pule, Karlovca, Vrhnike, Zagreba, Virovitice, Rybnika, Baje, 
Praga i drugih prijateljskih škola. Međunarodni Rabac Orchestra Festival 
organiziran je s ciljem promocije orkestralnog muziciranja na javnom, otvorenom 
prostoru razvijenog, turistički orijentiranog mjesta Rabac, na istočnoj obali Istre. 
U svečanom i radosnom raspoloženju na rabačkoj Rivi, roditeljima i građanima 
predstavit će se najbolji orkestri različitih škola i time zaključiti još jednu uspješnu 
školsku godinu. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert orkestara – učenika glazbenih škola 
iz Hrvatske i inozemstva 

- Riva Rabac 
Vremenik: 15. i 16. lipanj 2020. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za sudionike Festivala, troškovi 
razglasa i rasvjete, troškovi prijevoza instrumenata, snimanje video dronom: 
50.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

OPROŠTAJNI KONCERT 
''ŠESTAŠA'' 

 
Planirani broj učenika: učenici završnog razreda glazbenog i plesnog obrazovanja 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici završnih razreda, pročelnici, 
ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Zajednički nastup i ispraćaj učenika završnog razreda, uz 
prisutnost svih predmetnih učitelja, pročelnika, ravnateljice i roditelja te publike. 
Na ovom koncertu planiran je kratki osvrt na njihovo šestogodišnje odnosno 
četverogodišnjeg obrazovanje, druženje s roditeljima sa željom da se učenici i dalje 
nastave baviti glazbom ili plesom u bilo kojem obliku. 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju svi učenici 6. razreda glazbenog programa i 
4. razreda plesnog programa te njihovi učitelji. 

- Kino Labin 
Vremenik: 24. lipnja 2020. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Poklon za „šestaše“: 2.500,00 kn. 
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GOSTOVANJA I STRUČNE EKSKURZIJE U  

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
 
Naziv aktivnosti: 

DANI VOKALNE GLAZBE  
"BRAJŠI U SPOMEN" 

 
Planirani broj učenika: Oko 50 učenika - Pjevački zbor (Labin, PO Lovran)  
Nositelji aktivnosti: Voditeljica pjevačkog zbora, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Već 16.-tu godinu za redom organizira se u Puli manifestacija 
Dani vokalne glazbe pod nazivom „Brajši u spomen“ gdje gostujući zborovi izvode 
jednu Brajšinu skladbu. Cilj je promocija istarske i hrvatske glazbene kulture te 
istarske ljestvice koja je uvrštena na UNESCO-v popis zaštićene nematerijalne 
baštine. Navedenom manifestacijom štite se od zaborava narodni napjevi na 
istarskoj ljestvici koje je i sam Matko Brajša Rašan sakupljao. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert zborova  

- Dom hrvatskih branitelja, Pula 
Vremenik: 26. 10. 2019. u 19,30 sati 
Troškovnik: Troškovi prijevoza autobusom. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

 POSJET KONCERTU 
JEVGENIJA KISINA 

 
Planirani broj učenika: 23 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavira, učenici, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Cilj odlaska na koncert je stjecanje opće kulture i ponašanja na 
koncertu, uživanja u glazbi vrhunskog izvođača i dodatna  motivacija za bavljenje 
glazbom i sviranje klavira. 
Način i mjesto realizacije: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb 
Vremenik: 16. studeni 2019. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza: 5.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

OBILJEŽAVANJE 160. OBLJETNICE ROĐENJA  
MATKA BRAJŠE RAŠANA 

 
Planirani broj učenika: 50-tak 
Nositelji aktivnosti: Voditeljica zbora, učenici, voditelj PO Potpićan, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Upoznavanje s Brajšinim životom i djelovanjem, sudjelovanje na 
svečanoj sjednici i prigodnoj koncertnoj matineji obilježavanja 160. obljetnice u 
mjestu rođenja Matka Brajše Rašana. Na koncertu će se izvoditi isključivo Brajšina 
djela u interpretaciji Mješovitog pjevačkog zbora Matko Brajša Rašan iz Pule, 
ženske klape Teranke i drugih izvođača iz Istre i regije.  
Način i mjesto realizacije:  

- Pićan, Župna crkva Navještenja Blažene Djevice Marije 
Vremenik: 11. prosinca 2019. u 12,00 sati. 
Troškovnik: 2.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

HUMANITARNI KONCERT 
U RIJECI 

 
Planirani broj učenika: 12 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelj udaraljki, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Razvijanje osjećaja kod učenika za njegovanje humanitarne 
pomoći putem koncertne djelatnosti u javnim prostorima šire društvene zajednice. 
Način i mjesto realizacije:  

- Crkva sv. Romualda i Svih Svetih, Rijeka 
Vremenik: 21. prosinca 2019. 
Troškovnik:  Troškovi prijevoza i ručak za učenike 2.200,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

KONCERT KLAVIRSKOG ODJELA  
U NAŠICAMA 

 
Planirani broj učenika: 45 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici klavira, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Zajednički koncert s klavirskim odjelom Osnovne glazbene škole 
"Kontesa Dora" iz Našica i nastavak prijateljske suradnje između škola. Edukativnim 
putovanjem učenici će proširiti svoje glazbene horizonte i razmijeniti iskustva sa 
svojim vršnjacima iz druge sredine. U sklopu putovanja, 5. ožujka, obilježit će se 97. 
obljetnica smrti poznate hrvatske skladateljice Dore Pejačević. 
Način i mjesto realizacije:  

- Našice, noćenje u obiteljima 
Vremenik: 4. i 5. ožujak 2020. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza: 6.000,00 kn. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: 

NOĆ GLAZBE I 
KAVA S BACHOM 

 
Planirani broj učenika: Oko 10 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učenici i učitelji, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Upoznavanje učenika s opusom Johanna Sebastiana Bacha. 
Obilježavanje obljetnice Bachovog rođendana uz koncertni program na kojem 
sudjeluju brojni izvođači koji svake godine pridonose bogatstvu izvođenja Bachove 
glazbe, solistički i u ansamblima, uz direktni web streaming. 
Kava s Bachom promovira slušanje Bachove glazbe putem radija (u različitim 
obradama: jazz, blues, gospel, i dr.) u ugostiteljskim objektima u centru Karlovca.  
Način i mjesto realizacije:  

- Glazbena škola Karlovac, javni prostori u okolici  
Vremenik: 20. i 21. ožujak 2020. 
Troškovnik: Troškovi puta: 2.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

KONCERT ANSAMBLA BUM BAM  
U VIROVITICI, SLATINI I PITOMAČI 

 
Planirani broj učenika: 12 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelj udaraljki i učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Promocija djela iz glazbene literature za udaraljkaški ansambl i 
soliste. Suradnja i razmjena iskustava s učenicima i učiteljima prijateljskih škola. 
Način i mjesto realizacije:  

- Virovitica, Slatina i Pitomača 
Vremenik: 3.-6. travanj 2020. 
Troškovnik:  Troškovi prijevoza i smještaja za učenike 10.000,00 kn. 
 
  
 
Naziv aktivnosti:  

20. SUSRET PJEVAČKIH ZBOROVA 
DJECE I MLADEŽI "MALI KANAT" 

 
Planirani broj učenika: Oko 50 učenika 
Nositelji aktivnosti: Voditeljica zbora, učenici, korepetitorica, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Sudjelovanje na susretu pjevačkih zborova djece i mladeži "Mali 
kanat", kao jedne od najdugovječnijih manifestacija regionalnog značaja. "Mali 
kanat" ima revijalni karakter, nastupi se ne ocjenjuju, ali se u proteklih 15-tak 
godina ova manifestacija ustalila kao godišnji orijentir u uzajamnom predstavljanju 
dosegnute razine umijeća dječjih i omladinskih zborova i njihovih voditelja.  
Nač in i  mjesto realizacije: Zajednički koncert zborova glazbenih škola Istre i 
Kvarnera 

- Dvorana Istra, Pazin. 
Vremenik: travanj 2020. 
Troškovnik: Troškovi puta, majice za nastup: 2.500,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG 
DANA HARMONIKE U KARLOVCU 

 
Planirani broj učenika: 5 – 10  
Nositelji aktivnosti: Učitelji i učenici harmonike, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Razvijanje suradnje sa školama u Republici Hrvatskoj, druženje i 
razmjena iskustava kroz glazbu i javni nastup. 
Način i mjesto realizacije: Obilježavanje svjetskog dana harmoniku u sklopu 
HarmoniKA festivala, uz sudjelovanje brojnih izvođača iz različitih hrvatskih 
gradova. 

- Karlovac 
Vremenik: 6. svibanj 2020. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza i ručak za učenike: 3.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

TROŽUPANIJSKA 
SMOTRA HARMONIKAŠA 

 
Planirani broj učenika: 10 
Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonike, učenici, pročelnik, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Promocija instrumenta harmonika, nastupi na različitim 
lokacijama u gradu koji organizira Smotru, cjelodnevno druženje učenika i učitelja 
triju županija, razmjena iskustava, analiza nastupa i uspjeha učenika. 
Način i mjesto realizacije: Koncerti namijenjeni učenicima harmonike svih 
uzrasta – od početnika, pa do studenata Umjetničke akademije 
Serija koncerata na različitim mjestima u gradu koji organizira Smotru. 
Vremenik: svibanj 2020. 
Troškovnik: Putni troškovi: 1.000,00 kn. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
Naziv aktivnosti: 

GOSTOVANJE NA REVIJI PLESA 
„DANI SILVIJE HERCIGONJE“ 

 
Planirani broj učenika: 23 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, 
pročelnica, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Promocija suvremenog plesa, nastupi na  festivalu Trešnjevačke 
plesne scene, okupljanje velikih i malih zaljubljenika plesne umjetnosti, razmjena 
iskustava, analiza nastupa i uspjeha učenika. Afirmacija plesne umjetnosti u 
Hrvatskoj, doprinos razvoju plesnog stvaralaštva. 
Način i mjesto realizacije: Zagreb 
Vremenik: početak svibnja 2020. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza, večera: 6.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 
 

DJEČJI FESTIVAL U ŠIBENIKU 
 
Planirani broj učenika: 23 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, 
pročelnica, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Gostovanje s plesnom predstavom „Petar Pan“ na Dječjem 
festivalu u Šibeniku koji ima međunarodni karakter. Koncepcija i humanitarni ciljevi 
Festivala imaju punu podršku UNICEF- a i UNESCO- a.  Prijave se šalju u siječnju 
(video zapis) te ukoliko naši učenici budu pozvani, predstava bi se održala u lipnju. 
Zbog termina prijave nije moguće gostovati s predstavom „Pipi Duga Čarapa“.  
Način i mjesto realizacije: Šibenik 
Vremenik: lipanj 2020. 
Troškovnik: Organizator snosi troškove smještaja na bazi punog pansiona u 
trajanju do tri dana za najviše do 30 sudionika po izvođaču programa. 
Troškovi prijevoza autobusom: 10.000,00 kn uz roditeljsku participaciju. 
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MEĐUNARODNA SURADNJA 
 
Naziv aktivnosti: 

PRIJATELJSKA SURADNJA S RYBNIKOM 
 
Planirani broj učenika: -  
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavira, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: potpisivanje povelje o suradnji s Glazbenom školom iz Rybnika 
(Poljska) na svečanoj proslavi prijateljske suradnje između gradova Labina i 
Rybnika. 
Tom će se prigodom održati i svečani koncert naše učiteljice klavira i ravnateljice s 
orkestrom Glazbene škole iz grada Rybnika. 
Način i mjesto realizacije:  

- Rybnik, Poljska. 
Vremenik: 8.11.2019. 
Troškovnik: U dogovoru s Gradom. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: 

PLESNA PREDSTAVA „PETAR PAN“  
U SLOVENIJI 

 
Planirani broj učenika: 23 učenika plesnog odjela 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici Plesnog 
odjela, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Zajedničko druženje mladih plesnih umjetnika i njihovih učitelja. 
Razmjena iskustava i znanja iz klasičnog baleta i suvremenog plesa. Nastavak 
suradnje plesnih odjela s prijateljskom školom iz Vrhnike.  
Način i mjesto realizacije: Zajednička plesna predstava, na poziv prijateljske 
Glazbene škole iz Vrhnike (Slovenija). Naši učenici izvest će koreografije iz „Petra 
Pana“. 
Vremenik: studeni 2019. 
Troškovnik: prijevoz autobusom, 5.000,00 kn 
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Naziv aktivnosti: 

KLAGENFURT INTERNATIONAL  
GUITAR FESTIVAL 

 
Planirani broj učenika: 15 - 20 učenika gitare 
Nositelji aktivnosti: Učitelji gitare, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Posjet koncertima vodećih svjetskih glazbenika: Aniello 
Desiderio i Griša Gorjačev, prisustovanje radionicama flamenca i praćenje 
međunarodnog natjecanja. Upoznavanje s različitim stilovima i načinima 
interpretacije glazbenih djela za gitaru. 
Način i mjesto realizacije: Stručna ekskurzija Gitarskog odjela i sudjelovanje na 
međunarodni gitarskom festival u Klagenfurtu. 

- Klagenfurt (Austrija) 
Vremenik: 4.- 6.12.2019. 
Troškovnik: prijevoz autobusom, noćenje - oko 20.000,00 kn uz participaciju 
roditelja 
 
 
Naziv aktivnosti: 
 

STRUČNA EKSKURZIJA PUHAČKOG ODJELA 
U TRST I UDINE 

 
Planirani broj učenika: 30 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji puhačkog odjela, učenici, ravnateljica  
Ciljevi i namjena: Upoznavanje učenika i učitelja s radom, metodama, planom i 
programom konzervatorija u Trstu, kao jedna od mogućnosti nastavka školovanja 
naših učenika. Posjet jednom od koncerata u organizaciji konzervatorija, druženje s 
vršnjacima iz različitih sredina, razmjena iskustava u nastavi. Upoznavanje s 
procesom i etapama nastanka i izrade puhačkih glazbala graditelja saksofona 
Roberta Buttusa, "Sequoia saxsophones". 
Način i mjesto realizacije: Trst i Udine (Italija) 
Vremenik: siječanj, 2020. 
Troškovnik: Troškovi puta: 6.000,00 kn 
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Naziv aktivnosti: 

NASTUP I GOSTOVANJE 
HARMONIKAŠKOG ODJELA U SLOVENIJI 

 
Planirani broj učenika: 30 
Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonikaškog odjela, učenici, ravnateljica.  
Ciljevi i namjena: Sudjelovanje učenika Harmonikaškog odjela na zajedničkom 
koncertu s učenicima iz GŠ Vrhnika iz Slovenije. Razvijanje i intenziviranje suradnje 
s partnerskom školom u Sloveniji. Razmjena iskustava u pedagoškom radu nastave 
harmonike. Upoznavanje učenika s alternativnim metodama muziciranja na 
harmonici. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert učenika GŠ Vrhnika i Umjetničke 
škole Matka Brajše Rašana. Praćenje natjecanja Avsenik u Begunju, Slovenija. 

- Cankarjev dom, Vrhnika 
- Begunje, Slovenija 

Vremenik: veljača 2020. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza, večera za učenike: 8.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

ZAJEDNIČKI KONCERT S 
GOSTIMA IZ TREVISA 

 
Planirani broj učenika: 80 
Nositelji aktivnosti: Učitelji škole, pročelnici, ravnateljica.  
Ciljevi i namjena: Zajednički koncert učenika s gostima iz Instituta Sante Zanon iz 
okolice Trevisa. Na zajedničkom koncertu s učenicima iz Trevisa planirano je 
razvijanje i intenziviranje suradnje sa školom iz Italije. Razmjena iskustava u 
pedagoškom radu i planovima i programima u nastavi. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert učenika škole iz Trevisa i Umjetničke 
škole Matka Brajše Rašana, na inicijativu Zajednice Talijana iz Labina. 

- Malo kazalište/Kino Labin. 
Vremenik: 22.3.2020. 
Troškovnik:  / 
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PLANOVI RAZVOJA UČENIKA 
 
 
Naziv aktivnosti: 

CONCERTINA SRIJEDOM 
 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Omogućiti svim učenicima škole što veći broj javnih nastupa s 
ciljem njihovog umjetničkog razvoja i iskustva nastupa pred publikom. Druženje 
učenika, nastavnika i roditelja. 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici svih odjela. 

- Mala koncertna dvorana. 
Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 
Troškovnik: / 
 
 
Naziv aktivnosti: 

KONCERTI U PODRUČNIM ODJELIMA 
 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Uključiti učenike u lokalnu zajednicu te proširiti aktivnosti izvan 
škole.  Nastupi učenika svih odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, 
razmjena iskustava, druženje učenika, profesora i roditelja. 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici svih odjela 

- Koncerti na području gradova i općina gdje djeluju područni odjeli 
Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 
Troškovnik: Printanje programa, eventualan transport instrumenata. 
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Naziv aktivnosti: 

INTERNI NASTUPI 
PO KLASAMA UČITELJA 

 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, pročelnici odjela. 
Ciljevi i namjena: Cilj nastupa po klasama je druženje učenika istog učitelja, 
nastup svih učenika ravnopravno bez obzira na postignute rezultate, zajednička 
analiza postignutog uspjeha, vrednovanje rezultata kroz razgovor s učenicima, 
suradnja s roditeljima. 
Način i mjesto realizacije:  

- Mala koncertna dvorana škole 
- Prostori u područnim odjelima 

Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 
Troškovnik: / 
 
 
Naziv aktivnosti: 

KONCERTI PODRŠKE 
 
Planirani broj učenika: 20 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Koncerti namijenjeni nastupu učenika koji se pripremaju za 
regionalno, državno ili međunarodna natjecanja. Cilj im je omogućiti učenicima da 
što više puta pred natjecanje odsviraju pripremljeni program te ih osposobiti za 
što uspješniji javni nastup. Često su ti koncerti u suradnji s drugim glazbenim 
školama čime se omogućuje učenicima međusobno druženje, a učiteljima razgovor 
i analiza postignutih rezultata. 
Način i mjesto realizacije: Koncerti su planirani u Maloj koncertnoj dvorani škole, 
a i u suradnji s drugim glazbenim školama u Istri. 
Vremenik: 10-15 dana pred odlazak na natjecanje. 
Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti: 

SEMINARI ZA UČENIKE I UČITELJE 
 
Planirani broj učenika: 50-tak 
Nositelji aktivnosti: Gosti-predavači: eminentni umjetnici, predmetni učitelji, 
učenici, pročelnici, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Sudjelovanje na seminarima eminentnih glazbenika i pedagoga 
predstavlja dodatni poticaj učenicima za vježbanje te pomoć pri rješavanju bilo 
tehničkih ili interpretacijskih problema i nejasnoća.  
Predavanja i radionice gostujućih profesora predstavljaju osvježenje za učenike te 
izvor korisnih savjeta za njihovo daljnje umjetničko školovanje.  
Način i mjesto realizacije:  
Planirana predavanja su: 

• Seminar za učenike harmonike – Marjan Krajna 
• Seminar za učenike klarineta –  
• Seminar za učenike flaute – Paola Radin  
• Seminar iz klavira – Ida Gamulin 
• Seminar iz violine – Eva Hühn 
• Seminar iz gitare – Damjan Bučić 

- Mala koncertna dvorana škole  
Vremenik: tijekom školske godine 2019./2020. 
Troškovnik: 15.000,00 kn. 
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PLANOVI RAZVOJA UČITELJA 
 
 
Naziv aktivnosti:  

STRUČNA USAVRŠAVANJA 
 
Planirani broj učitelja: Svi učitelji 
Ciljevi i namjena: Permanentno stručno usavršavanje učitelja neophodno je za 
rad u školi. Učitelji škole sudjeluju na svim trožupanijskim aktivima, kao i 
regionalnim i državnim seminarima u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i 
plesnih pedagoga, Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih obrazovnih institucija. 
Vremenik: od rujna 2019. do svibnja 2020. 
Troškovnik: Putni troškovi, boravak. 
 
 
Naziv aktivnosti:  
 

STRUČNA VIJEĆA UČITELJA I NASTAVNIKA TEORIJSKIH 
GLAZBENIH PREDMETA ZA ISTARSKU, PRIMORSKO-

GORANSKU I LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU 
 
Planirani broj sudionika po vijeću: oko 30  
Nositelji aktivnosti: voditelj vijeća, teorijski odjel Škole, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Stručna vijeća za pojedini predmet ili odgojno-obrazovno 
područje formiraju se na nivou jedne ili više županija radi ispunjavanja zakonske 
obveze stručnog osposobljavanja odgojno-obrazovnih radnika. Voditelja vijeća 
imenuje ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje na temelju prijedloga višeg 
savjetnika Agencije koji je zadužen za predmetno, odnosno odgojno-obrazovno 
područje za koje se voditelj stručnog vijeća imenuje te mišljenja ravnatelja 
odgojno-obrazovne ustanove u kojoj je zaposlena osoba koja se predlaže za 
voditelja.  
Budući da je voditelj stručnoga vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih 
predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju imenovan iz 
redova labinske Umjetničke škole te da je u jednoj školskoj godini dužan 
organizirati najmanje tri stručna vijeća, ona su kao zasebna stavka navedena u 
ovome kurikulumu. 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici (ogledni sati) i učitelji Škole 
(radionice, predavanja) 
Vremenik: Rujan 2019. - svibanj 2020. 
Troškovnik: Troškovi putovanja, smještaja i honorari predavačima, prezentacija: 
5.000,00 kn. 
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HRVATSKA I MEĐUNARODNA NATJECANJA 
 
 
Naziv aktivnosti: 

NATJECANJA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
Planirani broj učenika: 20 – 30 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji glazbenih instrumenata i suvremenog plesa, učenici. 
Ciljevi i namjena: Sudjelovati na natjecanjima i na njima postići visoke rezultate 
predstavlja rezultat kvalitetnog rada učitelja te truda i zalaganja učenika. Da bi to 
postigli učitelji neumorno rade sa svojim nadarenim učenicima. I ove školske 
godine su u planu natjecanja u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih 
pedagoga, Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih obrazovnih institucija u 
Hrvatskoj: 

• 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa: 
komorni sastavi, studeni/prosinac 2019. 

• Međunarodno natjecanje Mladi Padovec, Novi Marof, veljača 2020. 
• 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa: 

suvremeni ples, solo instrumenti, mješoviti orkestri, ožujak/travanj 2020.  
• EPTA, međunarodno natjecanja za mlade pijaniste, travanj 2020. 
• Zagreb Guitar fest, veljača 2020.  
• Međunarodni susret harmonikaša u Puli, travanj 2020. 
• Omiš Guitar fest, travanj 2019. 
• Daleki Akordi, Split, travanj 2020. 
• Međunarodno natjecanje pijanista Memorijal Jurica Murai, travanj 2019. 
• Poreč Fest, veljača 2020. 
• 12. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, svibanj 2020. 
• Bistrički zvukolik, Marija Bistrica, svibanj 2020. 

Način i mjesto realizacije: Labin, Opatija, Poreč, Split, Pula, Omiš, Daruvar, 
Zagreb, Velika Gorica, Varaždin, Marija Bistrica i drugo. 
Vremenik: Tijekom školske godine. 
Troškovnik: Troškovi su različiti za svako natjecanje, a ovise o visini kotizacija i 
daljini putovanja – cca 20.000,00 kn. 
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Naziv aktivnosti: 

NATJECANJA IZVAN 
REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Planirani broj učenika: 5 - 10 učenika 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici 
Ciljevi i namjena: Sudjelovati na međunarodnim natjecanjima i na njima postići 
vrhunske rezultate predstavlja izazov i za učenike i za njihove mentore. Za takve 
rezultate potrebno je puno rada, zalaganja i odricanja. Ove školske godine u planu 
su slijedeća međunarodna natjecanja: 

• 14. međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu, prosinac 2019. 
• 10. međunarodno Koroško klavirsko natjecanje, Radlje ob Dravi (Slovenija),  

svibanj 2020. 
Nač in i  mjesto realizacije: 

- Italija, Slovenija 
Vremenik: Prosinac 2019., veljača 2020. 
Troškovnik: Troškovi su različiti za svako natjecanje, a ovise o visini kotizacije te o 
daljini putovanja. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

NATJECANJE IZ SOLFEGGIA 
 
Planirani broj učenika: 1-2 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji solfeggia, učenici 
Ciljevi i namjena: Natjecanja i smotre jedan su od mnogobrojnih oblika javnog 
djelovanja labinske Umjetničke škole Matka Brajše Rašana; a natjecanja iz solfeggia, 
za razliku od onih instrumentalnih, vrlo su specifična, budući da je razvijanje svijesti 
o parametrima glazbenog jezika, stjecanje intonacijskih i ritamskih vještina, 
dugotrajan proces bez jamstva u konačan ishod. 
Da bi u spomenutim vještinama bili što bolji, učitelji solfeggia neumorno rade sa 
svojim nadarenim učenicima. Ove školske godine održava se Sedmo 
međunarodno natjecanje iz glazbeno-teorijskih disciplina „Kornelije“ kao i 
Međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe u organizaciji Udruženja 
muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.  
Način i mjesto realizacije:  

- Beograd 
Vremenik: Ožujak -  svibanj 2020. 
Troškovnik: Oko 3.000,00 kn. 
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ŠKOLSKI NATJECATELJSKI TJEDAN  
 
 
Naziv aktivnosti: 

8. ŠKOLSKO NATJECANJE 
''Proljetni crescendo'' 

 
Planirani broj učenika: 50-tak učenika 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Cilj školskog natjecanja mladih instrumentalista te komornih 
ansambala na školskoj razini omogućit će svakom djetetu da sviranjem omiljene 
skladbe, sudjeluje na natjecanju te usavrši svoje umjetničke sposobnosti kroz 
jednu pozitivnu atmosferu cijele manifestacije. 
Način i mjesto realizacije:  

- Mala koncertna dvorana škole 
Vremenik: 31.3. i 1.4.2020. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata te nagrade za prvoplasirane učenike 
1.000,00 kn. 
 
 
Naziv aktivnosti: 

10. ŠKOLSKI KVIZ IZ SOLFEGGIA  
I TEORIJE GLAZBE 

Sol-Fa-Labin 
 
Planirani broj učenika: 48 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelji solfeggia, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Cilj školskog kviza iz solfeggia i teorije glazbe je približiti 
učenicima teorijsku nastavu i učiniti ju zanimljivijom, potaknuti učenike na učenje 
solfeggia i teorije glazbe s razumijevanjem, te shvaćanje važnosti teorijskih 
predmeta uz sviranje instrumenta. 
Upravo je stoga kviz za razliku od klasičnih natjecanja zamišljen na jedan sasvim 
drugačiji, iznimno motivirajući i zabavan način, u okviru jedne manifestacije na kojoj 
nastupa veći broj učenika podijeljenih u ekipe po četiri.  
Način i mjesto realizacije:  

- Mala koncertna dvorana škole. 
Vremenik:  2.4.2020. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike, roditelje i učitelje: 
3.000,00 kn. 
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OSTALI PROJEKTI ŠKOLE 
 
 
Naziv aktivnosti: 

KONCERT ANSAMBLA BUM BAM  
„BOŽIĆ U LABINU“ 

 
Planirani broj učenika: 12 učenika 
Nositelji aktivnosti: Učitelj udaraljki, učenici, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Razvijanje osjećaja kod učenika za sudjelovanje u javnim 
manifestacijama šire društvene zajednice. 
Način i mjesto realizacije:  

- Zelenice, Labin 
Vremenik: 19. prosinca 2019. 
Troškovnik:  / 
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Naziv aktivnosti: 

PROJEKT "BUZEŠTINA, MILI KRAJ!"  
U SKLOPU INSTITUCIONALIZACIJE ZAVIČAJNE NASTAVE 

ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
Planirani broj učenika: 28 
Nositelji aktivnosti: Komorni ansambl (Vokalna skupina i eMBeR band) 
Područnog odjela Buzet i njihov voditelj 
Ciljevi i namjena: Temeljem tekstovnog predloška koji je osmislila i napisala 
Snježana Lovrinić, učiteljica buzetske OŠ, te više songova nastalih u suradnji 
Snježane i Nikole Lovrinića, planira se priprema lutkarskog igrokaza s pjevanjem u 
trajanju od 45 minuta, naslovljenog "Ljubavna štorija po starinski".  
Polaznici komorne glazbe (solisti, vokalna skupina i instrumentalisti) PO Buzet 
pripremit će više songova koji će se izvoditi u okviru lutkarskog igrokaza te će na taj 
način kroz kreativni proces osvijestiti što je sve potrebno kako bi neko djelo, 
polazeći od tekstovnog predloška i notnog zapisa, ugledalo svjetlo dana kao 
glazbeno-scenska predstava. Sudjelujući u projektu kao jedna od karika u nizu 
glumaca i pjevača, koji se izmjenjuju u scenama i songovima, cilj ovoga projekta je i 
razvijanje svijesti učenika za potrebom suradničkog rada.   
Osim toga, učenici će se upoznati s povijesnim značajkama, kulturnom baštinom, 
starim običajima, tradicijskom glazbom te drugim specifičnim obilježjima Buzeta i 
Sjeverne Istre.  
Način i mjesto realizacije: Nastupi Komornog ansambla Područnog odjela Buzet 
na svim izvedbama spomenutog lutkarskog igrokaza s pjevanjem – za građane 
Buzeta, za učenike te u okviru Subotine po starinski u rujnu 2020.  
Vremenik: Tijekom šk. god. 2019./2020. 
Troškovnik: Majice za nastup – 1.000,00 kn 
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Naziv aktivnosti: 

RAZMJENA UČITELJA 
PRIJATELJSKIH ŠKOLA 

 
Planirani broj učenika: 10 
Nositelji aktivnosti: Učitelji različitih instrumenata, učenici aktivni sudionici na 
satovima razmjene učitelja 
Ciljevi i namjena: Ideja je učenike dodatno motivirati i animirati pomoću zamjene 
učitelja kako bi na obostrano zadovoljstvo došlo do boljih rezultata u radu s 
učenicima.  
Način i mjesto realizacije: Suradnja prijateljskih škola u RH 
Vremenik: tijekom školske godine. 
Troškovnik: / 
 
 
 
Naziv aktivnosti: 

PROJEKCIJA EDUKATIVNIH 
GLAZBENIH FILMOVA 

 
Planirani broj učenika: Učenici različitih odjela 
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavira 
Ciljevi i namjena: Ideja je učenike dodatno motivirati i animirati pomoću gledanja 
projekcije edukativnih filmova kako bi na obostrano zadovoljstvo došlo do boljih 
rezultata u radu s učenicima.  
Projekcija raznoraznih biografskih, tematskih te stručnih emisija te filmova. 
Način i mjesto realizacije:  

- Mala koncertna dvorana škole, Kino Labin 
Vremenik:  Tijekom školske godine. 
Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti: 

OBILJEŽAVANJE 
MEĐUNARODNOG DANA PLESA 

 
Planirani broj učenika: Svi učenici plesnog odjela 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, učenici, 
pročelnica, ravnateljica. 
Ciljevi i namjena: Sudjelovanje učenika plesnog odjela na međunarodnom danu 
plesa u Labinu u suradnji s plesnim skupinama i udrugama na labinštini. 
Ukazivanje važnosti plesne umjetnosti i njena promocija široj javnosti. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički nastup učenika – solisti, ansambli, različite 
plesne skupine iz Labina.  

- Zelenice, Labin ili KuC Lamparna 
Vremenik: 29. travnja 2020. 
Troškovnik: / 
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Naziv aktivnosti: 

SUDJELOVANJE U 
AKTIVNOSTIMA LOKALNE ZAJEDNICE 

 
Planirani broj učenika: 60-tak 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, učenici, voditelji područnih odjela, 
ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Intenzivirati suradnju s lokalnom zajednicom te obogatiti 
navedene manifestacije glazbenim programima. Upoznavanje učenika s radom 
udruga, KUD-ova i umjetničkih organizacija, te stjecanje novih iskustava u 
interpretaciji na javnim prostorima lokalne zajednice. 
Način i mjesto realizacije: RKUD Raša, prostorije osnovnih škola i javnih prostora 
u Labinu, Potpićnu, Lovranu i Buzetu. 
Labin: 

• Nastupi u suradnji s Pčelarskom udrugom  
• Nastupi u Domovima za starije i nemoćne osobe  
• Nastupi u suradnji – Labin Zdravi grad, Turistička zajednica, 

Crveni križ te osnovne škole na području Labinštine 
• Nastup na otvorenju Regate Labinska republika 
• Nastupi u suradnji s Gradskom knjižnicom 
• Nastup na Sajmu cvijeća 
• Nastup harmonikaša na Humanitarnom koncertu u organizaciji 

udruge osoba s invaliditetom Labin 
• Sudjelovanje na ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici 

 
Lovran: 

• Plesna predstava Petar Pan, 15.10.2019. 18,00 Kino Sloboda 
• 45. Marunada 2019. - Lovran 
• Doček Djeda Mraza, 12.2019. 
• Dječji dan Općine Lovran 21.04.2020.  
• Susret plesnih škola u sklopu 5. FUP-a, u organizaciji Turističke 

zajednice, 12.6.2020. 
 
Buzet: 

• Plesna predstava Petar Pan, 5.11.2019. 18,00 POU Buzet 
 
Vremenik: Tijekom školske godine 2019./2020. 
Troškovnik: 5.000,00 kn 
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ZAKLJUČAK 
 
Cilj Škole je očuvati dugogodišnju tradiciju i prepoznatljivost imena „Umjetničke 
škole Matka Brajše Rašana“. Želimo stvoriti modernu i kvalitetnu školu, stvaranjem 
pozitivnog ozračja, s vizijom: 

• odgojno-obrazovnog djelovanja na dobrobit djece, u skladu s njihovim 
potrebama te kulturnim i prirodnim okružjem škole 

• poticanja osobnog razvoja učenika, njihove kreativnosti te aktivnog 
sudjelovanja u zajednici 

• školovanja u skladu s vrijednostima odgovornosti, tolerancije, razumijevanja 
i brige za druge 

• promicanja nenasilja i njegovanja tradicije u svrhu očuvanja kulturnog 
identiteta 

 
Pohađanjem Umjetničke škole, kroz glazbeno i plesno obrazovanje, namjera nam 
je potaknuti u djeci višestruke vrijednosti: 

- samopouzdanje, ustrajnost, koncentraciju i samodisciplinu 
- spontanost i želju za slobodnim istraživanjem  
- solidarnost i razvoj identiteta, znanja i odgovornosti 
- razvoj višestruke inteligencije i kreativnog mišljenja 
- sposobnost samoizražavanja i kritičkoga mišljenja 
- stvaranje kulturne i ekološke svijesti 

 
„Smisao ne samo sviranja, već podučavanja glazbe općenito je stvaranje dobrih 
građana, odnosno plemenitih ljudi. Ako dijete od samoga rođenja sluša lijepu 
glazbu i nauči ju svirati, razvit će u sebi osjećajnost, disciplinu i izdržljivost; dobit će 
veliko, plemenito srce.“   

Shinichi Suzuki 
 
 
 
KLASA: 602-02/19-01/02 
URBROJ: 2144/01-57-33-19-1 
Labin, 01.10.2019. 
 
 


