OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC
Trg bana Jelačića 1, Pakrac

Pakrac, rujan 2021.
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1. UVOD
U nastavku ovoga Izvješća dostavljamo vam podatke o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za
školsku godinu 2020./2021. Školska godina je započela 01. rujna 2020. i završila 31. kolovoza
2021. godine. Škola svoje aktivnosti i rad planira na osnovu Godišnjeg plana i programa rada i
Školskog kurikuluma koje donosi Školski odbor, a nakon zakonski propisane procedure
davanja svoga mišljenja Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja.

2. OSNOVNI PODACI
Osnovna glazbena škola Pakrac osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca od 27.
svibnja 2002. godine, a djelatnost joj je osnovno glazbeno školovanje djece i mladeži koje se
obavlja na temelju propisanog nastavnog plana i programa, državnog pedagoškog standarda,
zakona i propisa donesenih na temelju zakona.
U šk. god. 2020./2021. u Školi su podučavani instrumenti: glasovir, flauta, harmonika,
tambura, gitara, violina, viola, violončelo, truba, horna i klarinet. Također se izvodi program
glazbenog vrtića i početničkog solfeggia.
Osim učitelja u školi su zaposleni: ravnateljica škole, tajnica škole, spremačica i domar na puno
radno vrijeme, te računovotkinja na nepuno radno vrijeme.
Nastava se izvodi u prostorima kurije Janković na adresi Trg bana Jelačića 1, Pakrac, čiji
prostor u potpunosti zadovoljava svim uvjetima za rad, a tijekom školske godine
2020./2021. zbog epidemije virusa COVID-19 nastava se izvodila uz uvažavanje svih
preporuka Stožera civilne zaštite i pridržavanja epidemioloških mjera. Škola ima web
stranicu www.ogs-pakrac.hr na kojoj su obavijesti o događanjima u Školi.
Kontaktirati se može
putem e-maila: glazbena@ogs-pakrac.skole.hr, telefona: 034/511-024 i telefaxa: 034/511-025.
Radno vrijeme Škole je od 06,00 do 20,00 sati.

3. UČENICI
Školske godine 2020./2021. kroz Školu je prošao 91 učenik s područja Grada Pakraca i Grada
Lipika iz tri Osnovne (općeobrazovne) škole: OŠ braće Radića Pakrac, OŠ Lipik i OŠ Grigora
Viteza Poljana te djeca predškolske dobi.
Školsku godinu je završilo 79 učenika.
Prema Statutu škole, djelatnost je predškolski, te osnovni glazbeni odgoj i obrazovanje.
U skladu s tim postoji grupa osnovnoškolaca koji pohađaju pripremni glazbeni program kojemu je
naziv početnički solfeggio (7 i 8 godina) koji je ukupno brojao 10 polaznika te program glazbenog
vrtića koji je pohađalo 2 polaznika.

Razredni odjeli i broj učenika ( na kraju nastavne godine):
1. A razred… ............................ 12
1. B razred…………………….. 9
2. razred………………………..12
3. A razred… .............................. 7
3. B razred……………………..10
4. razred… ................................. 10
5. razred… ............................... 15
6. razred… .................................. 4
UKUPNO: 8 odjela ................... 79
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Napomena: učenica klavira akcelerirala je iz 5. u 6. razred.
4. KOLEGIJALNA TIJELA ŠKOLE
Kolegijalna tijela škole su: Razredno vijeće, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja, Vijeće učenika te
Školski odbor.
Sva kolegijalna tijela rade po Godišnjem planu i programu rada i ostvarila su sve zadaće
predviđene u istome, odnosno održali su sve predviđene sjednice i odradili svoje obveze.
U radu kolegijalnih tijela škole sudjeluju i roditelji učenika, s kojima imamo dobru suradnju.

5. IZVORI FINANCIRANJA
Osnovna glazbena škola Pakrac financira se iz više izvora. Sredstva za plaće zaposlenih kao
i ostala materijalna prava zaposlenih isplaćuju se iz Državnog proračuna, odnosno
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Decentralizirana sredstva iz Županijskog proračuna
namijenjena su za pedagošku dokumentaciju i energiju te za materijalne troškove.
Korisnici smo i proračuna Grada Pakraca. Također nam je financijski izvor
sufinanciranje cijena usluge, odnosno participacija roditelja učenika.
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6. AKTIVNOSTI ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
- 16. rujna 2021. – Koncert Zagrebačkog ansambla flauta

- 21. rujna 2020. – Dodjela “Nagrade Marko Turčan”

-

07. listopada 2020. – koncert Vokalnog ansambla Brevis

-

21. listopada 2021. – koncert Dua Sforzato

- 05. prosinca 2021. – online koncert povodom Svetog Nikole

-

25. prosinca 2021. – online božićni koncert

-

14. veljače 2021. – online koncert za Valentinovo

- 16. veljače 2021. – online concert pod maskama

- 26. veljače 2021. – 2. Dječji festival domoljubne pjesme “Croatio iz duše te ljubim”

- 01. travnja 2021. – online concert za Dan škole

- 09. svibnja 2021. – online koncert za Dan Europe

- 19. svibnja 2021. – online koncert filmske glazbe

- 09. lipnja 2021. – online završni koncert polaznika početničkog solfeggia

- 16. lipnja 2021. – Završni koncert

NASTUPI UČENIKA IZVAN ŠKOLE:
- 06. listopada 2020. – otvorenje spomenika braniteljima na novom gradskom trgu (Š.
Delišimunović, N. Perinović, S. Škariot, D. Mirt)
- 12. svibanj 2021. – otvorenje vrtne terase Toplica Lipik/Međunarodni dan sestrinstva (L. Kaurin,
M.Vukmanović)

NATJECANJA UČENIKA:
Zbog epidemije virusa COVID-19 i preporuka za suzbijanje širenja istoga, većina natjecanja
planiranih u školskoj godini 2020./2021. otkazana je od strane organizatora.

7. NAGRADA „MARKO TURČAN“
Odlukom gradonačelnika Grada Pakraca ustrojena je nagrada za učenike Osnovne glazbene škole
Pakrac, a u sjećanje na tragično preminulog učenika Marka Turčana. Školske godine 2020./2021.
ista je dodijeljena po dvanaesti put. Odbor „Nagrade Marko Turčan“ odlučio je dodijeliti nagradu
učenici 6. razreda flaute – Kristini Kosinc.

KLASA: 602-01/21-02/01
URBROJ: 2162/06-21-01-01

U Pakracu, 30. rujna 2021.

