GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK
O S I JE K
KLASA: 003-06/18-01/9
URBROJ: 2158-51-05-18-3
Osijek, 13.11.2018.
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., 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 28. Statuta
Glazbene škole Franje Kuhača Osijek na sjednici održanoj 13.11.2018. Školski odbor pod točkom 2.
dnevnog reda donio je
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI RAVNATELJICI
ZA DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O RADU
I UGOVORA O DJELU PO NATJEČAJU OD 30. LISTOPADA 2018. GODINE
I.
Daje se suglasnost ravnateljici za donošenje odluke o zaključivanju ugovora o radu, odnosno za
prijam u redovni radni Mije Mandić, VSS, mag. muzike / flauta na radno mjestu nastavnice flaute na
neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za 4 sata nastave flaute tjedno (18% radnog vremena),
uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
II.
U povjerenstvo za praćenje i ocjenu probnog rada Mije Mandić imenuju se:
1. Sunčana Bašić, ravnateljica – predsjednica,
2. Tomislava Karačić Šoljić, prof. flaute – članica,
3. Ivančica Hinek, prof. teorijskih glazbenih predmeta – članica.
III.
Daje se suglasnost ravnateljici za zaključivanje ugovora o djelu sa sljedećim nastavnicima –
vanjskim suradnicima:
1. Antonijom Bogner, VSS, ak. muzičarem oboistom i profesoricom iz Osijeka za obavljanje poslova
nastavnice oboe za 715 sati nastave tjedno na određeno do 14.06.2019. godine.
2. Mykhaylom Kraynykom, VSS, solistom fagota iz Osijeka za obavljanje poslova nastavnika fagota za
615 sati nastave tjedno na određeno do 14.06.2019. godine.
3. Viktorom Martinjukom, VSS, solistom roga i profesorom iz Osijeka za obavljenje poslova nastavnika roga za 2 sata nastave tjedno na određeno do 14.06.2019. godine.
IV.
Prema ugovoru o radu iz točke I. i ugovorima o djelu iz točke III. radnici će početi s obavljanjem
poslova dana 14. studenoga 2018. godine.
Predsjednica Školskog odbora:
___________________________
mr. sc. Ivančica Hinek

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK
O S I JE K
KLASA: 003-06/18-01/9
URBROJ: 2158-51-05-18-4
Osijek, 13.11.2018.
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., 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 28. Statuta
Glazbene škole Franje Kuhača Osijek na sjednici održanoj 13.11.2018. Školski odbor pod točkom 3.
dnevnog reda donio je

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI RAVNATELJICI
ZA DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O RADU
PREMA NATJEČAJU OD 31. LISTOPADA 2018. GODINE

I.
Barbara Grgić, VSS, mag. pedagogije iz Osijeka utvrđuje se kao kandidatkinja za prijam na radno
mjesto stručne suradnice pedagoginje pripravnice u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek.

II.
U okviru provođenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo“ Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje upućuje se zahtjev za zapošljavanje Barbare Grgić u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek na radno mjesto stručne suradnice pedagoginje pripravnice s punim radnim vremenom na određeno
vrijeme od 12 mjeseci.

III.
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici da po primitku pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na podneseni zahtjev Glazbene škole za prijam Barbare Grgić, donese odluku o zaključivanju
ugovora o radu s Barbarom Grgić, VSS, magistrom pedagogije za rad na radnom mjestu stručne suradnice
pedagoginje u svojstvu pripravnice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Predsjednica
Školskog odbora:
_____________________
mr. sc. Ivančica Hinek

