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Zagreb, 27. studenoga 2018. 

 

 

Najava šeste sjednice Školskog odbora. 

Sjednica Školskog odbora će se održati dana 29. studenoga 2018. godine (četvrtak) u 08:00 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Verifikacija zapisnika pete sjednice Školskog odbora od 19. studenoga 2018. 

 

2.  Zasnivanje radnih odnosa na temelju natječaja: 

 - objavljenih dana 15. studenoga 2018. (četvrtak) na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog   

   zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za popunu radnih mjesta: 

• UČITELJ/ICA INFORMATIKE  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog    

 vremena 

• UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog    

vremena 

  -  objavljenog dana 6. studenoga 2018. (utorak) na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog  

     zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica u sklopu  

     mjere “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za  

     zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za popunu  

     radnog mjesta: 

• PSIHOLOG ILI STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA 

(SOCIJALNI PEDAGOG) - za stjecanje prvog radnog iskustva  

 - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci 

  - objavljenih dana 15. listopada 2018. (ponedjeljak) na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  

     Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole vezano uz prijem  

     kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: 

•  STRUČNI SURADNIK/ICA - PEDAGOG/ICA  

 - 1 izvršitelj/ica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci 

• UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci 

3. Razno  

        

 

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13., 85/15.) 

sjednici mogu prisustvovati dvije osobe u svojstvu predstavnika javnosti. 

Odabir će se izvršiti prema redoslijedu datuma pristiglih prijava. 

Najave službeniku za informiranje na tel. 01 6454 780 ili na mail adresu: marin.karin@skole.hr 

mailto:marin.karin@skole.hr

