
Glazbena Skola Poiega

Klasa : 602-03 / 20 -O1 / 37 5
U rbroj: 2177 -13-01-20-3
PoZega, 23. listopad a 2O2O.

Predmet: Obavijest i upute o intervjuu kandidata nakon objavljenog natjedaja za
postojeca radna mjesta

Natjecaj za postojeca radna mjesta je trajao od 13. do 21.listopada 2O2O.Objavljen je
bio na stranicam a HZZ-a, Web stranicama i oglasnim plocama Glazbene Skole PoZega.
0glaSena su sljedeca radna mjesta:

4 prof. gitare na neodredeno puno radno vrijeme

2 prof . klavira na neodredeno puno radno vrijeme

1 prof" klavira na neodredeno nepuno radno vrijeme (11,30 satitjedno u nastavi) ukupno 21 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 al.128. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli

1 prof solfeggia na nepuno odredeno radno vrijeme (12 satitjedno u nastaviJ ukupno 22sala - zamjena
o povratka djelatnice sa porodiljnog/roditeljskog dopusta

1 prof. trube na neodredeno nepuno radno vrijeme (4,30 satiu nastavitjednoJ, ukupno 8 sati

1 prof. solo pjevanja na neodredeno nepuno radno vr'rjeme (4 sata u nastavi tjedno), ukupno 7 sati

1 prof likovne umjetnosti nepuno odredeno radno vrijeme (4 sata tjedno u nastavi) ukupno 7 sati o
povratka djelatnice sa nepla6enog dopusta

1 prof" udaraljki na neodredeno nepuno radno vrijeme (4 sata u nastavi tjednoJ, ukupno 7 sati

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je da se intervju sa prijavljenim
kandidatima ne treba provesti iz razloga navedenih u cl B. st 2. Pravilnika o nadinu i

postupku zapo5ljavanja u Glazbenoj 5koli PoZega (ili se na jedno radno mjesto javila
jedna osoba ili se nitko nije javio na natjecajJ osim za radno mjesto prof. klavira na koje
su se javile po jedna osoba za svako radno mjesto, ali se radi o radnim mjestima na
neodredeno radno vrljeme te po Pravilniku o zapo5ljavanju moramo provesti intervju.
Jedna od 2 osobe koje su se javile na ta dva radna mjesta ispunjava formalne uvijete
natjecaja i ima potpunu i pravodobnu prijavu i ima uvijete za sklapanje ugovora o radu
na neodredeno vrijeme. Intervju se provodi i za radno mjesto prof. likovne umjetnosti
jer su se javile 2 osobe.
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Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je sljedecu listu kandidata koji je

predao pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvijete natjecaja te ga

poziva na intervju [Klavir):

Rbr. lme i oodetno slovo prezimena

1. Bernard S.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata utvrdilo je sljedecu listu kandidata koji su

predali pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvijete natjecaja te ih
poziva na intervju [likovna umjetnost):

Rbr. lme i oodetno slovo prezimena

1. Eva G.

z. Marina G.

Intervju ce se OdrZati u prostorijama Glazbene Skole Po2ega u utorak 27. listopada

2020. u 11,00 sati.

Pri dolasku na intervju kandidati moraju predociti osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne

predociosobnu iskaznicu, koji ne ispunjava formalne uvijete natjecaja ili koji nije poslao

pravodobnu i potpunu prijavu ne moZe pristupiti intervjuu. Kandidat koji ispunjava

uvijete natjecaja a ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu i ne smatra se

ka ndidato m za zaposlenje.
Na intervju kandidati ulaze jedan po jedan. Kandidat na intervjuu moZe ostvariti najviSe

10 bodova.
Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrduje interese, ciljeve i motivaciju
kandidata za rad.
Nakon intervjua povjerenstvo utvrduje rang listu kandidata prema broju ostvarenih
bodova.
Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju lzvijeSce o provedenom postupku i rang listu

kandidata po ostvarenom broju bodova, a Ravnatelj odlucuje o zapoSljavanju uz

prethodnu suglasnost Skotskog odbora.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata
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