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KLASA:602-01/20-01/16 

URBROJ:2186-147-01-21-37 

Varaždin, 5. studenoga 2021. 

         

 Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 

br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 

64/20), članka 71. Statuta Glazbene škole u Varaždinu te dopisa Varaždinske županije od 5. studenogaa 

2021. (KLASA:602-01/21-01/16, URBROJ:2186/1-06/1-21-10) ravnatelj Glazbene škole u Varaždinu dana  

5. studenoga 2021. godine donosi 

 

 

 

ODLUKU  

o organizaciji nastave 

Glazbene škole u Varaždinu  

8. studenoga 2021. godine  

 

 

PREDŠKOLSKI PROGRAM (model A) 

 

I. 

Od 8. studenoga 2021. godine predškolski programi (Početnički solfeggio, Predškolski zbor, Mala škola 

blok-flaute, Mala škola violine) će se održavati UŽIVO (model A) prema dogovorenom rasporedu s 

predmetnim nastavnikom. 

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU  

 

II. 

Od 8. studenoga 2021. godine nastava za sve učenike osnovne glazbene škole u matičnoj školi 

(Varaždin) će se održavati UŽIVO (model A) prema rasporedu. 

 

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – PODRUČNI ODJELI 

 

III. 

Od 8. studenoga 2021. godine nastava za učenike osnovne glazbene škole u područnim odjelima u 

Cestici, Ivancu, Lepoglavi i Varaždinskim Toplicama (Varaždin) će se održavati UŽIVO (model A) 

prema rasporedu. 
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PRIPREMNO OBRAZOVANJE I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA  

 

IV. 

Od 8. studenoga 2021. godine nastava za učenike pripremnog obrazovanja i srednje glazbene škole u 

matičnoj školi (Varaždin) će se održavati  UŽIVO (model A) prema rasporedu. 

 

V. 

Učenici kojima je izrečena mjera samoizolacije obvezni su je poštivati i pratiti online nastavu, kao i svi 

učenici kojima je uvedena online nastava dužni su je pratiti. 

Oboljeli učenici mogu pratiti online nastavu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. 

 

VI. 

Nastavnici kojima je izrečena mjera samoizolacije obvezni su je poštivati i izvoditi online nastavu. 

Oboljeli nastavnici mogu izvoditi online nastavu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. 

Nastavnici individualne nastave kojima nije izrečena mjera samoizolacije obvezni su održavati online 

nastavu učenicima kojima je izrečena mjera samoizolacije. 

 

VII. 

Za vrijeme održavanja online nastave, kao i nastave uživo,  pozivamo sve učenike i djelatnike na 

maksimalno poštovanje svih epidemioloških mjera i odgovorno ponašanje. 

 

VIII. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji nastave donieta 29.listopada 2021. 

(KLASA:602-01/20-01/16, URBROJ:2186-147-01-21-37). 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

          Ravnatelj: 

           mr.sc. Davor Matačić 
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