
GLAZBENA Srom poZroa
Vjekoslava Babukica 27, 34OOO PoZega

Temeljem el.rc7.Zakonao odgoju iobrazovanju u osnovnoj isrednjoj Skoli, cl.85. Statuta
Glazbene Skole PoZega ravnatelj Glazbene 5kole PoZega raspisuje

NATJEEAJ
za postojeca radna mjesta

4 prof . gitare na neodredeno puno radno vrijeme
2prof. klavira na neodredeno puno radno vrijeme
1 prof. klavira na neodredeno nepuno radno vrijeme (11,30 sati tjedno u nastavi) ukupno 2l sat
1 prof. audio snimanja i obrade tona na puno neodredeno radno vrijeme
1 prof roga na puno odredeno radno vrijeme zamjena o povratka djelatnice sa porodiljnog/roditeljskog
dopusta

1 prof. tambure na puno odredeno radno vrijeme zamjena o povratka djelatnice sa porodiljnog/roditeljskog
dopusta

1prof. klavira na puno odredeno radno vrijeme - zamjena za radno mjesto Ravnatelja ellP.S.Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli

1 prof solfeggia na nepuno odredeno radno vrijeme [12 sati tjedno u nastavi) ukupno 22 sata - zamjena o
povratka djelatn ice sa porod i lj no g/rod ite ljs ko g dopusta
1 prof. trube na neodredeno nepuno radno vrijeme (4,30 satiu nastavitjednol, ukupno B sati
1 prof. solo pjevanja na neodredeno nepuno radno vrijeme (4 sata u nastavi tjedno), ukupno 7 sati
1 prof likovne umjetnosti nepuno odredeno radno vrijeme [4 sata tjedno u nastaviJ ukupno 7 sati o povratka
djelatnice sa nepla6enog dopusta
1 prof. udaraljki na neodredeno nepuno radno vrijeme (4 sata u nastavi tjedno), ukupno 7 sati

Uvjeti natjecaja prema Zakonu o radu icl. 105. Zakona o odgoju iobrazovanju u osnovnoj i

srednjoj Skoli, te posebni uvjeti natjecaja poznavanje hrvatskog jezika i latinicnog pisma u
mjeri koja omogucuje izvodenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuca vrsta i razina
obrazovanja kojom su osobe strudno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada i

potrebna dokumentacija [vlastorudno potpisana zamolba. Zivotopis. domovnica, rodni list,
diploma. potvrda o radnom staZu sa HZMO-a i potvrda o nekaZnjavanju u skladu sa dl.106.
Zakona o odgoju iobrazovanju u osnovnoj isrednjoj Skoli ne starija od 6 mjeseci). Preslike
priloga uz prijavu na natjedaj ne moraju biti ovjerene, a osobe se pri sklapanju ugovora o
radu duZne dati uvid u izvornike isprava.
Provodi se intervju sa kandidatima za koje Povjerenstvo utvrdi da su kandidati natjecaja.
Vrijeme i mjesto odrZavanja intervjua biti ce ogla5en na Web stranici Skole www.glazbena-
skola-pozega.hr do 23. listopada 2020. do 12 sati.
Na natjecaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravodobne, nepotpune i nepotpisane prijave kao i prijave poslane putem e-maila nece
se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapo5ljavanju prema posebnom zakonu duZan je
u prijavi na natjecaj pozvati se na to svoje pravo te priloZiti sve potrebne dokaze o pravu na
koje se poziva dime ostvaruje pravo na prednost pri zapo5ljavanju u odnosu na ostale
kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapoSljavanju sukladno cl. 101. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji [NN 121l17J uz
prijavu na natjecaj duZan je, pored dokaza o ispunjenju traZenih uvjeta, priloZiti dokaze
dostu pne na internetskim stra n ica ma M inista rstva h rvatskih bra nitel ia.
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Rok natjedaja je 8 dana od dana objavljivanja.
O rezultatima natjedaja kandidati ce biti obavijeSteni u roku od 15 dana od zatvaranja natjecaja
putem web Stranice Skole.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Glazbena Skola PoZega, Vjekoslava Babukica 21,

34OOO PoZega sa naznakom za natjecaj ili donijeti u tajniStvo Skole.

Kla sa :602- 03 / 20 -O1 / 344
U rbroj: 2177 -13-01-20-3
PoZega, 12. listopad a 2024.


