GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK
O S I JE K
KLASA: 003-06/15-01/9
URBROJ: 2158-51-05-15-3
Osijek, 23.11.2015.
Temeljem čl. 114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN"
br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 – ispr.. 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i čl. 28. Statuta
Glazbene škole Franje Kuhača Osijek na sjednici održanoj 23.11.2015. Školski odbor pod točkom
2. dnevnog reda donio je

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI RAVNATELJU
ZA DONOŠENJE ODLUKE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
PO NATJEČAJU OD 3. STUDENOGA 2015. GODINE
I.
Daje se suglasnost ravnatelju za donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa, odnosno
zaključivanje ugovora o radu sa Vedranom Oršolićem, VSS, mag. muzike za klavir na radnom
mjestu nastavnika klavira i korepetitora s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme u svojstvu pripravnika uz uvjet da u roku od dvije godine položi stručni ispit.
Prema zaključenom ugovoru o radu realizacija ugovorenih poslova počinje od 24.11.2015.
godine.
II.
Daje se suglasnost ravnatelju za zaključivanje ugovora o djelu do 30.06.2016. godine sa
sljedećim nastavnicima – vanjskim suradnicima:
1. Antonijom Bogner, VSS, prof. oboe – za 10 sati nastave tjedno (9 sati nastave oboe i 1 sat
nastave komorne glazbe tjedno);
2. Mykhaylom Kraynykom, VSS, prof. fagota – za 415 sati nastave fagota tjedno (315 sati nastave
fagota i 1 sat nastave komorne glazbe tjedno);
3. Viktorom Martinjukom, VSS, prof. roga – za 715 sati nastave tjedno (3 sata nastave roga, 315 sati
nastave trube i 1 sat nastave komorne glazbe tjedno);
4. Vesnom Svalinom, VSS, dr.sc. iz glazbene pedagogije – za 4 sata vođenja mješovitog pjevačkog zbora tjedno.
Prema zaključenim ugovorima o djelu realizacija ugovorenih poslova za sve kandidate počinje od 24.11.2015. godine.

III.
Daje se suglasnost ravnatelju za zaključivanje ugovora o djelu sa Evom Hühn za 21 sat
nastave violine tjedno od 24.11.2015. godine do povratka nastavnice s bolovanja, a na najkasnije
do 30.06.2016. godine.

Predsjednica Školskog odbora:
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mr. sc. Ivančica Hinek

