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OSNOVNI	  PODACI	  O	  ŠKOLI	  
 
 
Osnovna 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@ous-mbrasana.skole.hr 
Web adresa:    www.ous-mbrasana.skole.hr 
 
Županija:    ISTARSKA 
 
 
Broj učenika OUŠ od I.-VI. razreda    252 
Broj učenika u glazbenim odjelima    235 
Broj učenika u plesnom odjelu    17 
Broj razrednih odjela I.-VI:     24 
 
Broj učenika u programima za predškolski odgoj  33    
 Glazbena igraonica      15 
 Plesna igraonica     18 
 
Ukupno svih polaznika OUŠ     285 
 
 
Broj djelatnika:   a) učitelja     30 
   b) ostalih djelatnika   7 
 
 
Ravnateljica:   MELITA LASEK SATTERWHITE, mag. mus. 
 
 
Na temelju članka 28, st. 1– 7 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. 
N. 87/08.), Školski odbor je na svojoj sjednici, održanoj 30. rujna 2016. godine, a na prijedlog 
Učiteljskog vijeća OUŠ, donijelo Školski kurikulum Osnovne umjetničke škole Matka Brajše 
Rašana Labin: 
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UVOD	  
 
Školski kurikulum Osnovne 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. 
 
 

UVJETI	  RADA	  U	  KOJIMA	  SE	  REALIZIRA	  
ŠKOLSKI	  KURIKULUM	  
 
Osnovna 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.   
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 Vazmoslava 
Gržalje Buzet) i Lovranu (u prostoru OŠ Viktora Cara 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). 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. 
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Uz osnovnoškolsko obrazovanje, Škola organizira i pripremne razrede za djecu 
predškolskog uzrasta: glazbene i plesne igraonice za djecu od 5-7 u glazbenom, odnosno do 
8 godina starosti u plesnom odjelu. 
S učenicima radi tim od 30 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 umjetničkom organizacija, 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 sa glazbenim i plesnim školama u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu s partnerskim školama iz Praga (Češka), Banske Bistrice (Slovačka), Lisabona 
(Portugal), Vrhnike (Slovenija) i Baje (Mađarska)  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.  
 
 

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 2016./2017. U Školskom 
kurikulumu opisan je proces planiranja, provođenja, vrednovanja i poučavanja učenika 
uzevši u obzir potrebe i interese učenika, lokalne zajednice, mogućnosti škole 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: 
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Prioritetni projekti škole 
Smotre, festivali i gostovanja u RH 
Međunarodna suradnja 
Planovi razvoja učenika 
Planovi razvoja učitelja 
Seminari za učenike 
Državna i međunarodna natjecanja 
Natjecateljski tjedan 
Ostali projekti Škole 
 
Tim za izradu Školskog kurikuluma činili su: 
-ravnateljica 
-pročelnik klavirsko-udaraljkaškog odjela 
-pročelnik harmonikaškog odjela 
-pročelnica gudačko-gitarskog odjela 
-pročelnik puhačkog odjela 
-pročelnica plesnog odjela  
-pročelnik teorijskog odjela 
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PRIKAZ	  PLANIRANIH	  AKTIVNOSTI,	  
PROGRAMA	  I	  PROJEKATA	  U	  ŠKOLSKOJ	  
GODINI	  2016./2017.	  
 
PRIORITETNI	  PROJEKTI	  ŠKOLE	  
 
Naziv aktivnosti: OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLE 
Planirani broj učenika: Oko 150 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 5 
Nositelji aktivnosti: Učitelji Škole, voditelji zbora, orkestra, komornih sastava, plesnog 
odjela, umjetnička i plesna igraonica, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Prigodno proslaviti Dan OUŠ Matka Brajše Rašana  koji obilježavamo oko 
11. prosinca (dana rođenja skladatelja Matka Brajše Rašana). Svečano obilježavanje treće 
obljetnice samostalne Škole.  Osim nastupa naših najuspješnijih učenika i ansambala sa 
svakog odjela, nastupit će i članovi pjevačkog zbora, orkestara Škole, komornih sastava, 
plesnog odjela, glazbene i plesne igraonice, a planiramo i dolazak gostiju iz Glazbene škole 
"Ferenc Liszt" iz Baje, rudarskog pobratimljenog grada s Gradom Labinom. 
U svečanom i radosnom raspoloženju, roditeljima i građanima se predstavlja vrijedan rad 
učitelja i ističu postignuti rezultati učenika što je što je pokazatelj uspješnog djelovanja i rada 
Škole. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert učenika – solisti, komorni sastavi, pjevački 
zbor, orkestri Škole, plesni odjel te glazbena i plesna igraonica, Kino Labin 
Vremenik: 12. prosinca 2016. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa + domjenak za učenike i roditelje cca 3.000,00 kn + 
eventualno troškovi smještaja gostiju iz Mađarske. 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: BOŽIĆNI KONCERTI u Labinu, Lovranu, Buzetu i Potpićnu 
Planirani broj učenika: Oko 150 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 5 
Nositelji aktivnosti: Učitelji Škole, voditelji zbora, orkestra, komornih sastava, plesnog 
odjela, umjetnička i plesna igraonica, ravnateljica 
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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: Zajednički koncerti učenika – solisti, komorni sastavi, pjevački 
zbor, orkestri Škole, plesni odjel te glazbena i plesna igraonica 
Kino Labin 
Kino Lovran 
Dvorana OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet 
Dvorana OŠ Vladimira Nazora Potpićan 
Vremenik: 19. - 22. prosinca 2016. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole 
 
 
 
Naziv aktivnosti: KONCERT UČITELJA povodom Valentinova s gostima kolegama iz  
GŠ Makarska 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji OUŠ, ravnateljica, gosti 
Ciljevi i namjena: Koncert profesora – Bit će izvedene najljepše romantične i popularne 
melodije… Dar učitelja učenicima i Školi s gostima 
Način i mjesto realizacije: Kino Labin 
Vremenik: 13. veljače 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za goste 
Način vrednovanja rezultata: Pripreme za nastup, evaluacija rezultata objavljenih u javnim 
glasilima, na web stranicama Grada i Škole. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: MASKIRANI KONCERT 
Planirani broj učenika: Oko 150 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 4 
Nositelji aktivnosti: Učitelji Škole, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Tradicionalni maskirani koncert 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 
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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 te 
suradnja s učenicima iz osnovnih škola u okolici. 
Način i mjesto realizacije: Dvorana Kina Labin 
Vremenik: 27. veljače 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, sokovi, grickalice... cca 1.000kn 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, individualna procjena i praćenje 
napredovanja učenika, analiza nastupa, medijska kritika u javnim glasilima, suradnja s 
lokalnom zajednicom. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: KLAVIRSKI MARATON 
Planirani broj učenika: Svi učenici klavirskog odjela + gosti 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, pročelnica, ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Koncert namijenjen učenicima klavira svih uzrasta – od 
početnika pa do studenata Glazbene akademije. 
Ciljevi i namjena: Promocija klavira i  klavirske  glazbe, nastupi u  park Dubrova Labin, 
druženja učenika i učitelja triju županija, razmjena iskustava, analiza nastupa i uspjeha 
učenika 
Serija koncerata u Parku Dubrova, uz zajedničko druženje 
Vremenik: svibanj 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa + domjenak za učenike i roditelje, transport klavira 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja naše Škole s ostalim školama triju županija, 
praćenje napredovanja zajedničkih učenika, vrednovanje umjetničkog školovanja, medijski 
osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim mrežama 
Škole. 
 

 
Naziv aktivnosti: ZAVRŠNA PRODUKCIJA PLESNOG ODJELA ŠKOLE U LABINU 
Planirani broj učenika: Svi učenici plesnog odjela 
Način i mjesto realizacije: Zajednički nastup učenika – solisti, ansambli, plesna igraonica + 
gosti iz Vinkovaca. 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, pročelnica, ravnateljica 
Kino Labin 
Ciljevi i namjena: Centralni nastup plesnog odjela Škole na kome sudjeluju svi učenici 
zajedno s Plesnom igraonicom uz goste iz različitih škola u RH. Uz veliki broj različitih 
koreografija, u svečanom i radosnom raspoloženju, roditeljima i građanima se predstavlja 
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vrijedan rad plesnog odjela i ističu postignuti rezultati učenika i učitelja, što je što je 
pokazatelj uspješnog djelovanja i rada Škole. 
Vremenik: 1. ili 8. lipanj 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa + domjenak za učenike i roditelje te eventualni 
smještaj gostiju. 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: ZAVRŠNI KONCERT POLAZNIKA GLAZBENE I PLESNE IGRAONICE 
Planirani broj učenika: Polaznici plesne i glazbene igraonice 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Zajednička produkcija i druženje malenih plesača i svirača, skupni i 
pojedinačni nastupi polaznika 
Način i mjesto realizacije: Kino Labin 
Vremenik: 9. lipnja 2017. 
Troškovnik: Troškovi domjenka 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja voditelja plesne i glazbene igraonice, razmjena 
iskustava, praćenje napredovanja djece, analiza koreografija, analiza sviranih točaka,  web 
str. Škole. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA ŠKOLE 
Planirani broj učenika: Oko 150 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Ciljevi i namjena: Svečani završetak školske godine 2016./17. uz nastup najuspješnijih 
učenika i ansambala sa svakog odjela, članove pjevačkog zbora, orkestara Škole, komornih 
sastava, plesnog odjela, glazbene i plesne igraonice, uz dodjelu nagrada najuspješnijim 
učenicima. 
Nositelji aktivnosti: Učitelji Škole, voditelji zbora, orkestra, komornih sastava, plesnog 
odjela, umjetnička i plesna igraonica, ravnateljica 
U svečanom i radosnom raspoloženju, roditeljima i građanima se predstavlja vrijedan rad 
učitelja i ističu postignuti rezultati učenika što je što je pokazatelj uspješnog djelovanja i rada 
Škole. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert učenika – solisti, komorni sastavi, pjevački 
zbor, orkestri Škole, plesni odjel te glazbena i plesna igraonica 
Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije 
Vremenik: 12. lipanj 2017. 
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Troškovnik: Izrada plakata i programa + domjenak za učenike i roditelje cca 3.000,00 kn 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: RABAC ORCHESTRA FESTIVAL  
Planirani broj učenika: Oko 200 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / - 
Nositelji aktivnosti: Učitelji Škole, voditelji zbora, orkestra, komornih sastava, plesnog 
odjela, umjetnička i plesna igraonica, ravnateljica 
U svečanom i radosnom raspoloženju, roditeljima i građanima se predstavlja vrijedan rad 
učitelja i ističu postignuti rezultati učenika što je što je pokazatelj uspješnog djelovanja i rada 
Škole. 
Ciljevi i namjena: Svečani završetak školske godine 2016./17. uz nastup orkestara naše 
Škole te orkestara iz Karlovca, Vrhnike, Zagreba, Virovitice i drugih partnerskih škola.  
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  
Riva Rabac 
Vremenik: 13. lipanj 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike i roditelje (cca 3.000,00 kn), 
razglas i osvjetljenje na Rivi (cca 5.000,00 kn) te smještaj za goste 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, druženje s učenicima i učiteljima 
drugih škola, medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim 
društvenim mrežama Škole. 
 
 
SMOTRE,	  FESTIVALI	  I	  GOSTOVANJA	  U	  REPUBLICI	  HRVATSKOJ	  
 
Naziv aktivnosti: 17. SUSRET PJEVAČKIH ZBOROVA DJECE I MLADEŽI "MALI KANAT" 
Planirani broj učenika: Oko 30 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 5 
Nositelji aktivnosti: Voditelj zbora, korepetitor, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Susret pjevačkih zborova djece i mladeži "Mali kanat" jedna je od 
najdugovječnijih pazinskih manifestacija regionalnog značaja kojima se njeguje kulturni 
amaterizam. "Mali kanat" nije natjecateljskog već revijalnog karaktera, nastupi se ne 
ocjenjuju, ali se u proteklih 15 godina ova manifestacija ustalila kao godišnji orijentir u 
uzajamnom predstavljanju dosegnute razine umijeća dječjih i omladinskih zborova i njihovih 
voditelja.  
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Svaki od zborova ima na raspolaganju desetminutni program, u sklopu kojeg treba izvesti po 
jednu pjesmu s tekstom na čakavskom izričaju i jednu na talijanskom jeziku, dok je ostatak 
vremena popunjen slobodnim izborom. 
Način i mjesto realizacije: Zajednički koncert zborova glazbenih škola Istre i Kvarnera 
Dvorana Istra Pazin 
Vremenik: ožujak 2017. 
Troškovnik: Šivanje odjeće (marama za nastup) + putni trošak Labin-Pazin-Labin = 5.000,00 
kn 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: 4. SMOTRA MLADIH PIJANISTA ZAKLADE "Dr. Ing. Dino Škrapić" 
Planirani broj učenika: Oko 30 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 5 
Nositelji aktivnosti: Učenici i učitelji klavira Istarske županije, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Susret mladih pijanista Istarske županije, Primorske Slovenije i Regije 
Friuli-Venezia-Giulia. Smotra je natjecateljskog karaktera s jednim pobjednikom po kategoriji 
do 19 godina, a po završetku, u dvorani Škole održat će se Svečani koncert nagrađenih.  
Značaj smotre je valoriziranja rada i truda mladih glazbenika. 
Zaklada „Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA“ od osnutka 2010. godine jednom godišnje raspisuje 
natječaj te dodjeljuje dvije vrhunske stipendije jednome od studenata tehničkih znanosti, te 
jednom od polaznika glazbenih akademija, s ciljem promicanjem ideje života i djelovanja 
pokojnog Dine Škrapića, dajući zalet mladim vrijednim i nadarenim ljudima, koji su predani 
životu i ustrajni u postizanju svog cilja. 
Način i mjesto realizacije: Mala dvorana Škole 
Vremenik: ožujak 2017. 
Troškovnik: Manifestacija se financira iz sredstava Zaklade Dino Škrapić 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: UZVRATNI POSJET I KONCERT učitelja s kolegama iz GŠ Makarska 
Planirani broj učenika: - 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji OUŠ, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Koncert profesora izveden u GŠ Makarska u cilju suradnje među školama 
u Hrvatskoj, razmjene iskustava i promocije naše Škole, istarske glazbe i folklora te poticanja 
učitelja na aktivnu izvođačku djelatnost 
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Način i mjesto realizacije: GŠ Makarska 
Vremenik: ožujak 2017. 
Troškovnik: Troškovi putovanja u Makarsku. 
Način vrednovanja rezultata: Pripreme za nastup, evaluacija rezultata objavljenih u javnim 
glasilima, na web stranicama Grada i Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: GOSTOVANJA UDARALJKAŠKOG ANSAMBLA 
Planirani broj učenika: Svi učenici udaraljkaškog odjela 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji udaraljki, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Promoviranje OUŠ Matka Brajše Rašana, upoznavanje učenika s 
vršnjacima iz Hrvatske. Osim samog natjecanja učenik dobiva iskustvo javnog nastupa, 
savjete, mišljenja i kritike stručnih osoba, razmjena iskustva, poticanje učenika da se bave 
glazbom i sviranjem udaraljki te da nastave glazbeno školovanje. 
Način i mjesto realizacije: Križevci, Karlovac, Labin. Prijevoz kombijem 
Vremenik: 18.  – 25. ožujak 2017. nastup u Karlovcu 
13. – 20. svibnja 2017. nastup u Križevcima  
10. lipanj 2017. Svečani završni koncert udaraljki s gostima iz Karlovca i Rijeke, Labin 
Troškovnik: Troškovi putovanja 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te web stranici i ostalim društvenim 
mrežama Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: TROŽUPANIJSKA SMOTRA HARMONIKAŠA 
Planirani broj učenika: 10 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonike, 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 2017. 
Troškovnik: Putni troškovi za učitelje i učenike 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja naše Škole s ostalim školama triju županija, 
praćenje napredovanja zajedničkih učenika, vrednovanje umjetničkog školovanja te analiza 
postignutih rezultata na smotrama i natjecanjima. 
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Naziv aktivnosti: GOSTOVANJE ORKESTRA ŠKOLE U ZAGREBU I KARLOVCU 
Planirani broj učenika: 35 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Voditelj orkestra, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Nastupi povodom obilježavanja svjetskog dana harmonike - Razvijanje 
suradnje sa školama u Republici hrvatskoj, druženje i razmjena iskustava kroz glazbu 
Način i mjesto realizacije: Koncerati u sklopu suradnje s glazbenim školama iz Karlovca i 
Virovitice 
Vremenik: svibanj 2017. 
Troškovnik: Putni troškovi za učitelje i učenike 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja naše Škole s glazbenim školama u RH, praćenje 
napredovanja zajedničkih učenika, vrednovanje umjetničkog školovanja te analiza 
postignutih rezultata. 
 
 
 
Naziv aktivnosti: MEĐUNARODNI DAN PLESA U RIJECI 
Planirani broj učenika: Svi učenici Plesnog odjela 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / - 
Nositelji aktivnosti: Učitelji suvremenog plesa i klasičnog baleta, pročelnica, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Sudjelovanje učenika plesnog odjela na međunarodnom danu plesa u 
Rijeci 
Način i mjesto realizacije: Rijeka 
Vremenik: 29.4. 2017. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza autobusom 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja učitelja plesa škole u Labinu i ostalih škola, 
razmjena iskustava, praćenje napredovanja učenika, analiza koreografija,  web str. Škole. 
 
 
MEĐUNARODNA	  SURADNJA	  
 
Naziv aktivnosti: KONCERT S PARTNERIMA IZ PRAGA 
Planirani broj učenika: Oko 45 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Veliki orkestar Škole i pjevački zbor, Puhački orkestar iz Praga, solisti, 
ravnatelji 
Ciljevi i namjena: Cilj zajedničkog koncerta je nastavak međusobne suradnje partnerskih 
škola, nastup učenika obiju Škola različitih uzrasta, druženje i razmjena iskustava, kao i 
dogovor i planovi o nastavku suradnje u budućnosti. 
Način i mjesto realizacije: Kino Labin 
Vremenik: 15. rujan 2016. 
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Troškovnik: Troškovi domjenka. 
Način vrednovanja rezultata: Pripreme za nastup, analiza postignutog, evaluacija rezultata 
objavljenih u javnim glasilima, na web stranicama Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: STRUČNA EKSKURZIJA KLAVIRSKOG ODJELA U SALZBURG I BEČ 
Planirani broj učenika: Oko 45 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavirskog odjela, ravnateljica  
Ciljevi i namjena: Povodom 260.-te obljetnice skladateljeva rođenja - posjet Mozartovoj 
rodnoj kući omogućit će učenicima radost i uživanje te novo iskustvo u njihovu glazbenom 
životu. Pokretanje suradnje naših učenika s glazbenom školom Musikum Salzburg. 
Zajednički nastupit učenika obiju Škola svih uzrasta s posebnim akcentom na izvedbu 
Mozartovih djela. Druženje i suradnja te upoznavanje sistema austrijskog glazbenog 
obrazovanja. 
U sklopu puta, prijedlog je i posjetiti tvornicu klavira Boesendorfer u Beču. 
Način i mjesto realizacije: Salzburg i Beč 
Vremenik: 27. – 29.  studeni 2016. 
Troškovnik: Troškovi putovanja autobusom. Smještaj prema dogovoru 
Način vrednovanja rezultata: Pripreme za nastup, analiza postignutog, evaluacija rezultata 
objavljenih u javnim glasilima, na web stranicama Grada i Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: SURADNJA S PARTNERSKIM ŠKOLAMA  PRAGA, LISABONA, BAJE I VRHNIKE 
Planirani broj učenika: 50 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji, ravnateljica  
Ciljevi i namjena: Nastavak suradnje s partnerskim školama iz Praga, Lisabona, Baje i 
Vrhnike kroz projekt EU u sklopu Erasmus + (KA1 – Razmjena mladih) 
Način i mjesto realizacije: Labin 
Vremenik: ožujak – rujan 2017. 
Troškovnik: Troškovi putovanja i realizacije projekta financirani su od strane EU. 
Način vrednovanja rezultata: Analiza postignutog, evaluacija rezultata objavljenih u javnim 
glasilima, na web stranicama Grada i Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: NASTUP I GOSTOVANJE plesnog odjela u Vrhniki, Slovenija 
Planirani broj učenika: Svi učenici Plesnog odjela 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / - 
Nositelji aktivnosti: Učitelji plesnog odjela, pročelnica, ravnateljica  
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Ciljevi i namjena: Sudjelovanje učenika plesnog odjela na zajedničkoj plesnoj produkciji s 
baletnim odjelom GŠ Vrhnika iz Slovenije 
Način i mjesto realizacije: Vrhnika 
Vremenik: 14. travanj 2017. 
Troškovnik: Troškovi prijevoza autobusom 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja učitelja plesa škole u Labinu i škole iz Vrhnike. 
Razmjena iskustava, praćenje napredovanja učenika, analiza koreografija,  web str. Škole 
 
 
PLANOVI	  RAZVOJA	  UČENIKA	  
 
Naziv aktivnosti: CONCERTINA SRIJEDOM 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 10 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, 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 dvorana Škole 
Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 
Troškovnik: Printanje programa. 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski 
osvrti u novinama i na web str. Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: KONCERTI U PODRUČNIM ODJELIMA 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 10 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, 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. 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski 
osvrti u novinama i na web str. Škole. 
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Naziv aktivnosti: KONCERTI KLAVIRSKOG ODJELA 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 10 
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavira, pročelnik, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Nastup učenika istog odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, 
razmjena iskustava, druženje učenika, profesora i roditelja istog odjela 
Mala dvorana Škole  
Vremenik: Studeni 2016. i ožujak 2017. 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici klavira 
Troškovnik: Izrada plata i programa 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski 
osvrti u novinama i na web str. Škole 
 
 
Naziv aktivnosti: KONCERTI HARMONIKAŠKOG ODJELA 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonike, pročelnik, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Nastup učenika istog odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, 
razmjena iskustava, druženje učenika, profesora i roditelja istog odjela 
Mala dvorana Škole  
Vremenik: listopad 2016., travanj i svibanj 2017. 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji Harmonikaškog odjela OUŠ u suradnji 
s ostalim odjelima po potrebi 
Mala dvorana OUŠ Matka Brajše Rašana 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike….cca 1.000,00 kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski 
osvrti u novinama i na web str. Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: ZAJEDNIČKI KONCERTI GUDAČKO-GITARSKOG ODJELA 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Učitelji harmonike, pročelnica, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Nastup učenika istog odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, 
razmjena iskustava, druženje učenika, profesora i roditelja istog odjela 
Mala dvorana Škole  
Vremenik: listopad 2016., travanj i svibanj 2017. 
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Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji Harmonikaškog odjela OUŠ u suradnji 
s ostalim odjelima po potrebi. 
Mala dvorana OUŠ Matka Brajše Rašana 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike….cca 1.000,00 kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski 
osvrti u novinama i na web str. Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: KONCERTI PUHAČKOG ODJELA 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, pročelnik, ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji Puhačkog odjela OUŠ u suradnji s 
ostalim odjelima po potrebi 
Ciljevi i namjena: Nastup učenika istog odjela, usporedba rezultata i stečenih znanja, 
razmjena iskustava, druženje učenika, profesora i roditelja istog odjela 
Vremenik: listopad 2016., travanj i svibanj 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa, domjenak za učenike….cca 1.000,00 kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski 
osvrti u novinama i na web str. Škole.  
 
 
Naziv aktivnosti: INTERNI NASTUPI PO KLASAMA UČITELJA 
Planirani broj učenika: učenici svih razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 20 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji 
Način i mjesto realizacije: Najmanje jedanput godišnje, odnosno prema prosudbi 
predmetnog učitelja 
Mala dvorana OUŠ Matka Brajše Rašana 
Ciljevi i namjena: Cilj nastupa po klasama je upoznavanje 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 
Vremenik: Tijekom cijele školske godine. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Programi, fotokopiranje 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
analiza solističkih i komornih nastupa, usporedba napredovanja tijekom školske godine. 
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Naziv aktivnosti: KONCERTI PODRŠKE 
Planirani broj učenika: 20 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 10 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Koncerti su planirani u Maloj dvorani Škole, a i u suradnji s 
drugim glazbenim školama u Istri 
Ciljevi i namjena: Koncerti namijenjeni nastupu učenika koji se pripremaju za regionalno, 
državno ili međunarodna natjecanja. Cilj ima 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 
Vremenik: 10-15 dana pred odlazak na natjecanje. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Programi, fotokopiranje 
Način vrednovanja rezultata: Suradnja naše Škole s drugim glazbenim školama u Istri, 
praćenje napredovanja nadarenih učenika, vrednovanje postignutih rezultata, razgovor o 
uspješnom nastupu te o tome kako svesti tremu na minimum. 
 
 
Naziv aktivnosti: ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA PRVOG RAZREDA 
Planirani broj učenika: Svi učenici 1.razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 4 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, pročelnici, ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju svi učenici 1. razreda OUŠ te njihovi učitelji 
Kino Labin 
Ciljevi i namjena: Koncerti su namijenjeni zajedničkom nastupu učenika koji završavaju prvi 
razred OUŠ. Cilj koncerata je da u radosnoj, koncertnoj atmosferi prvaci završe nastavnu 
godinu. Planira se i mali domjenak za učenike i roditelje 
Vremenik: Početak lipnja 2017. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Programi, fotokopiranje 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika prvog razreda, vrednovanje 
postignutih rezultata, uočavanje nadarenih učenika, razgovor s roditeljima o nastavku 
glazbenog školovanja. 
 
 
Naziv aktivnosti: ZAVRŠNI KONCERTI UČENIKA U PODRUČNIM ODJELIMA 
Planirani broj učenika: Svi učenici područnih odjela 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 4 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, voditelji područnih odjela, ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju svi učenici područnih odjela te njihovi učitelji – 
koncerti u Potpićnu, Buzetu i Lovranu 
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Ciljevi i namjena: Koncerti su namijenjeni zajedničkom nastupu svih učenika polaznika 
područnih odjela kojima bi završili nastavnu godinu 2016./2017. 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. Planira se mali domjenak i 
druženje za učenike i roditelje. 
Vremenik: Početak lipnja 2017. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Programi, fotokopiranje 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika prvog razreda, vrednovanje 
postignutih rezultata, uočavanje nadarenih učenika, razgovor s roditeljima o nastavku 
glazbenog školovanja. 
 
 
Naziv aktivnosti: OPROŠTAJNI KONCERT ''ŠESTAŠA'' 
Planirani broj učenika: učenici 6.razreda 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 4 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, pročelnici, ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju svi učenici 6. razreda OUŠ te njihovi učitelji 
Mala dvorana Škole 
Ciljevi i namjena: Zajednički nastup i ispraćaj  učenika 6. razreda, uz prisutnost svih 
predmetnih učitelja, pročelnika, ravnateljice i roditelja te publike. 
Na ovom koncertu planiran je kratki osvrt na njihovo šestogodišnje obrazovanje, druženje s 
roditeljima sa željom da se učenici i dalje nastave baviti glazbom u bilo kojem obliku. 
Planira se mali domjenak za učenike i roditelje 
Vremenik: Početak lipnja 2017. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. Programi, fotokopiranje, cca 500 kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom glazbenog školovanja, 
vrednovanje postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama na 
natjecanjima, razgovor s roditeljima o nastavku njihova glazbenog školovanja. 
 
 
SEMINARI	  	  
 
Naziv aktivnosti: SEMINARI ZA DAROVITE UČENIKE, PREDAVANJA I RADIONICE 
Planirani broj učenika: 50-tak 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 30 
Nositelji aktivnosti: Gosti-predavači: eminentni umjetnici, predmetni učitelji, pročelnici, 
ravnateljica 
Način i mjesto realizacije: Mala dvorana Škole 
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Ciljevi i namjena: Rad s darovitim učenicima zahtijeva dodatne sate nastave, a sudjelovanje 
na seminarima na kojima s njima rade eminentni umjetnici – izvođači, predstavlja dodatan 
poticaj učenicima za vježbanje te pomoć pri rješavanju bilo tehničkih ili interpretacijskih 
problema i nejasnoća.  
Predavanja i radionice gostiju-profesora osvježenje su za učenike Škole i također 
predstavljaju dodatnu motivaciju učenicima te izvor korisnih savjeta za daljnje umjetničko 
školovanje.  
Planirana predavanja su: 
- Seminar za učenike harmonike   
- Seminar za učenike klavira – Prof. Dalibaltayan 
- Prezentacija igre „Glazbeniče, ne ljuti se!“ – za niže razrede OUŠ (prof. Petrović) 
- Od pojma mnogostranosti do glazbenog djela – za više razrede OUŠ (prof. Petrović) 
- Klavirska tehnika pod mikroskopom i mentalni trening pri sviranju (prof. Marina Horak) 
Vremenik: tijekom 2017. 
Troškovnik: 10.000kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza postignutih rezultata, motivacija učenika za daljnji 
rad. 
 
 
DRŽAVNA	  I	  MEĐUNARODNA	  NATJECANJA	  
 
Naziv aktivnosti: NATJECANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Planirani broj učenika: 20 – 30 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 1-2 dana po natjecanju 
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 HDGPP-a, i dr. organizacija u Hrvatskoj: 
55. hrvatsko natjecanje komornih sastava, studeni/prosinac 2016. 
56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, veljača/ožujak 2017. 
Zagreb Guitar fest, veljača 2017. 
Mladi virtuozi u Zagrebu, veljača 2016. 
Mladi virtuozi u Zagrebu, veljača 2017. 
Međunarodno natjecanje puhača, Varaždin, ožujak 2017. 
Međunarodni susret harmonikaša u Puli, travanj 2017., 
Omiš Guitar fest, travanj 2017 
Daleki Akordi, Split, travanj 2017. 
Međunarodno natjecanje pijanista Memorijal Jurica Murai, travanj 2017. 
EPTA međunarodno natjecanje za mlade pijaniste, travanj 2017. 
Porečki tirando, 2017. 
Pula Guitar fest, 2017. 
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8. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru, svibanj 2017. 
Bistrički zvukolik, Marija Bistrica, svibanj 2017. 
Nositelji aktivnosti: Učitelji glazbenih instrumenata i suvremenog plesa 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji OGŠ 
Opatija, Poreč, Split, Pula, Omiš, Daruvar, Zagreb, Velika Gorica, Varaždin, Osijek, Marija 
Bistrica, itd. 
Vremenik: Prosinac 2016., veljača-svibanj 2017. 
Troškovnik: Troškovi su različiti za svako natjecanje, a ovise o visini kotizacija i daljini 
putovanja – cca 20.000 kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika nakon natjecanja, vrednovanje 
postignutih rezultata, pohvala učenika s postignutim nagradama, medijski osvrti u javnim 
glasilima, obavijesti na web str. Škole i Grada. 
 
 
Naziv aktivnosti: NATJECANJA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
Planirani broj učenika: 20-30 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 1-2 dana po natjecanju 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji 
Način i mjesto realizacije: Daroviti učenici i njihovi mentori 
Italija, Srbija, Slovenija, Njemačka 
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: 
Međunarodno natjecanje Anton Eberst u Novom Sadu, Srbija, studeni 2016. 
11. Međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu, prosinac 2016. 
Međđunarodno natjecanje Davorin Jenko u Beogradu, Srbija, veljača/ožujak 2017. 
Međđunarodno natjecanje Concorso Salieri, Verona, travanj 2017. 
European Classical Guitar Competition „Enrico Mercatali“, Gorizia, travanj/svibanj 2017. 
Međunarodni festival harmonike i komorne glazbe Eufonija, Novi Sad, svibanj 2017. 
Međunarodno natjecanje iz harmonike u Idriji, Slovenija, svibanj 2017. 
Der Internationale Akkordeonwettewerb Klingenthal, svibanj 2017. 
Međunarodni festival harmonike u Erbezzu, lipanj 2017. 
Vremenik: Studeni 2016., veljača - lipanj 2017. 
Troškovnik: Troškovi su različiti za svako natjecanje, a ovise o visini kotizacije te o daljini 
putovanja 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje rezultata natjecanja, pohvala nagrađenih učenika, vijesti objavljene u javim 
glasilima i na web str. Grada i Škole. 
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Naziv aktivnosti: NATJECANJE IZ SOLFEGGIA 
Planirani broj učenika: 1-2 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 1-2 dana 
Nositelji aktivnosti: Učitelji solfeggia 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji OUŠ 
Zagreb, Zadar, Beograd 
Ciljevi i namjena: Natjecanja i smotre jedan su od mnogobrojnih oblika javnog djelovanja 
labinske Osnovne 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. I ove školske godine u planu su natjecanja u organizaciji HDGPP-a – 
55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, veljača/ožujak 2017. 
Vremenik: Ožujak -  travanj 2017. 
Troškovnik: Ovisno o daljini putovanja, koja u rujnu 2016. Još nisu definirana. 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
nagrade pobjedničkim ekipama, medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te 
web stranici i ostalim društvenim mrežama Škole. 
  
 
NATJECATELJSKI	  TJEDAN	  OUŠ	  MATKA	  BRAJŠE	  RAŠANA	  
 
Naziv aktivnosti: ŠKOLSKO NATJECANJE ' 'Prol jetni crescendo' '  
Planirani broj učenika: daroviti učenici 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 10 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji OUŠ 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, ravnateljica 
Mala dvorana Škole 
Ciljevi i namjena: Cilj školskog natjecanja mladih instrumentalista i plesača na školskoj 
razini omogućit će svakom djetetu da sviranjem omiljene skladbe ili plesnom izvedbom 
omiljene koreografije, sudjeluje na natjecanju te usavrši svoje umjetničke sposobnosti kroz 
jednu pozitivnu atmosferu cijele manifestacije. 
Vremenik: 05. i 06. travanj 2017. 
Troškovnik: Izrada programa i plakata. 5.000, 00 kn 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha učenika tijekom školske godine, 
vrednovanje postignutih rezultata na natjecanju, diplome učenicima s postignutim najvišim 
brojem bodova 
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Naziv aktivnosti: ŠKOLSKI  KVIZ  IZ SOLFEGGIA 
Sol-Fa-Labin 
Planirani broj učenika: 48 učenika 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 1dan 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji OUŠ 
Nositelji aktivnosti: Učitelji solfeggia, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Cilj školskog kviza iz solfeggia 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. 
Vremenik: 6. travanj 2017. 
Troškovnik: Izrada plakata i programa + domjenak za učenike i roditelje = 2.000,00 kn 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, praćenje napredovanja učenika, 
nagrade pobjedničkim ekipama, medijski osvrti u javnim glasilima, na stranicama Grada te 
web stranici i ostalim društvenim mrežama Škole. 
 
 
PLANOVI	  RAZVOJA	  UČITELJA	  
 
Naziv aktivnosti: Stručna usavršavanja nastavnika i pripravnika 
Planirani broj učenika: - 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 30 
Način i mjesto realizacije: Varaždin, Zagreb, Opatija, Rijeka, Poreč, itd. 
Nositelji aktivnosti: 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 HDGPP-a, Agencije za odgoj i obrazovanje i dr. 
Vremenik: od listopada 2016. – svibnja 2017. 
Troškovnik: Putni troškovi, boravak 
Način vrednovanja rezultata: Što  su učitelji stručniji i njihov je rad s učenicima bolji. 
Analiza rada učitelja kroz postignute rezultate s učenicima. 
 
 
Naziv aktivnosti: Stručna usavršavanja učitelja 
Planirani broj učenika: - 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 30 
Način i mjesto realizacije: Zagreb, Opatija, Rijeka, Poreč, itd. 
Nositelji aktivnosti: Svi učitelji 



 23 

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 HDGPP-a, Agencije za odgoj i obrazovanje i dr. 
Vremenik: Tijekom šk.g. 2016./2017. 
Troškovnik: Putni troškovi, boravak 
Način vrednovanja rezultata: Što  su učitelji stručniji i njihov je rad s učenicima bolji. 
Analiza rada učitelja kroz postignute rezultate s učenicima. 
 
 
OSTALI	  PROJEKTI	  ŠKOLE	  
 
Naziv aktivnosti: Nastup povodom zatvaranja 1. Bienala industrijske umjetnosti u Labinu 
Planirani broj učenika: 35 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 2 
Način i mjesto realizacije: Nastup učenika Velikog orkestra škole u prostorima povezanim 
za Bienale industrijske umjetnosti 
Nositelji aktivnosti: Veliki orkestar škole, voditelj orkestra, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Promocija Škole i sudjelovanje u manifestacijama lokalne  zajednice.  
Nastupaju učenici Škole uz druženje, razmjenu iskustava i uživanje u muziciranju. 
Ljubav prema glazbi osnovni je pokretač zalaganja učitelja i rada učenika koji će i na ovim 
koncertima izmamiti osmjeh i radost publike. 
Vremenik: 30. rujan 2016. 
Troškovnik: - 
Način vrednovanja rezultata: Priprema za javni nastup, analiza nastupa, rezultati 
objavljeni u javnim glasilima, na web stranicama Grada i Škole. 
 
 
Naziv aktivnosti: Sudjelovanje u aktivnostima lokalne zajednice 
Planirani broj učenika: 60-tak 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 10 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji OUŠ 
KUD Raša, Župna crkva Labin, prostorije osnovnih škola i javnih prostora u Labinu, Potpićnu, 
Lovranu i Buzetu 
Nositelji aktivnosti: Predmetni učitelji, ravnateljica 
Ciljevi i namjena: Nastup na tradicionalnim susretima harmonikaša u Raši (studeni 2016.), 
nastup učenika u okviru LAR-a tijekom ljetnih praznika, nastup u Danima Grada Labina 
(kolovoz 2017.) 
Nastup učenika na priredbama u organizaciji osnovnih škola u Labinu, Potpićnu, Buzetu i 
Lovranu. Cilj ovakvih nastupa je suradnja s lokalnom zajednicom te obogaćivanje navedenih 
manifestacija glazbenim programima. 
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Cilj ovakvih nastupa je suradnja s lokalnom zajednicom te obogaćivanje navedenih 
manifestacija glazbenim programima 
Vremenik: Tijekom 2016./2017. 
Troškovnik: - 
Način vrednovanja rezultata: Analiza uspjeha na nastupu, vrednovanje postignutih 
rezultata, pohvala učenika, rezultati objavljeni u javnim glasilima. 
 
 
Naziv aktivnosti: Tjedan zamjene učitelja, „Mijenjam učitelja“ 
Planirani broj učenika: Svi učitelji klavirskog odjela 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Način i mjesto realizacije: Sudjeluju učenici i učitelji OUŠ 
KUD Raša, Župna crkva Labin, prostorije osnovnih škola i javnih prostora u Labinu, Potpićnu, 
Lovranu i Buzetu 
Nositelji aktivnosti: Učitelji klavira 
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.  
Takozvani projekt „Mjenjam učitelja“ bi zasigurno služio edukativnim svrhama. 
Vremenik: Siječanj  2017. 
Troškovnik: - 
Način vrednovanja rezultata: Motivacijski razgovori te dojmovi učenika. 
 
 
Naziv aktivnosti: Projekcija edukativnih glazbenih filmova 
Planirani broj učenika: Svi učitelji klavirskog odjela 
Broj sati tjedno/godišnje:  - / 6 
Način i mjesto realizacije: Mala dvorana Škole 
Kino Labin 
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. 
Vremenik: Prosinac  2016., veljača 2017., siječanj 2017. 
Troškovnik: - 
Način vrednovanja rezultata: Razgovor te dojmovi učenika. 
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KLASA: 602-02/16-01/03 
URBROJ: 2144/01-57-33-16-1 
 
 
 
Ravnateljica:      Predsjednik Školskog odbora: 
Melita Lasek Satterwhite, mag. mus.   Marijano Atanasković, prof.  
 
 
        
 
 
 

 


