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PLAN AKTIVNOSTI HDGPP-a
TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2017/2018.
do 06. listopada 2017.- Dostaviti Tajništvu HDGPP-a prijave za 55. hrvatsko natjecanje

učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
do 12. listopada 2017. - Dostaviti Tajništvu HDGPP-a prijave kandidata za nagrade HDGPP-a
(Nagrada za životno djelo, Godišnje nagrade, Priznanja pri odlasku u mirovinu,
Posebne nagrade, **Najuspješnija škola i ravnatelj)
17. - 19. listopada 2017. - 116. Plenum HDGPP-a u Bjelovaru
8. - 10. studenog 2017. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA
6. - 9. prosinca 2017. - Zagreb - Državno natjecanje KOMORNIH SASTAVA
17. prosinca 2017. - Zagreb -Svečani koncert i podjela nagrada u povodu Dana HDGPP-a
10. - 12. siječnja 2018. - Opatija - CENTAR IZVRSNOSTI

- Seminari - stučno usavršavanje, predavanja i koncerti u sklopu
Centra izvrsnosti (glasovir, limeni puhači,flauta, gitara, pjevanje, solfeggio, harmonika)
do 29. siječnja 2018. - Prijave za 56. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
16. - 28. veljače 2018. - Regionalno natjecanje
17. - 24. ožujka 2018. - Državno natjecanje - Zagreb
24. - 26. travnja 2018. - 117. Plenum HDGPP-a u Valpovu

7. - 10. studenog 2018. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA
5. - 8. prosinca 2018. - Zagreb - Državno natjecanje KOMORNIH SASTAVA

Uz navedene aktivnosti Predsjedništvo i Tajništvo Društva obavljat će redovne poslove te rješavati zadaće
određene na Plenumima i sastancima upravnih tijela HDGPP-a. Također će se tijekom godine u raznim
mjestima organizirati koncerti u sklopu Centra izvrsnosti, prema rasporedu koji će se dogovoriti s domaćinima
i sudionicima koncerata.

**Kriteriji za Najuspješniju školu i ravnatelja u školskoj godini:
Broj održanih javnih priredbi (koncerti, predavanja)
Značaj u lokalnoj sredini i sveukupno u RH
Suradnja sa HDGPP-om i doprinos na promicanju djelatnosti
Sudjelovanje učenika i profesora na Županijskim i državnim natjecanjima
Ostale aktivnosti u tekučoj školskoj godini.

