Glazbena škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula, 52100 Pula, Ciscuttijeva 22, raspisuje dana
12. 10. 2020. godine:
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
1. NASTAVNIK/CA TRUBE , na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 21 sati
tjedno,
1 izvršitelj/ica , na probni rok od 6 mjeseci.
2. NASTAVNIK/CA GITARE, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati
tjedno,
1 izvršitelj/ica , na probni rok od 6 mjeseci.
3. NASTAVNIK/CA KLAVIRA , na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati
tjedno,
zamjena za djelatnicu koja obnaša dužnost ravnateljice, 1 izvršitelj/ica
4. NASTAVNIK/CA KLAVIRA, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
zamjena za djelatnice na porodiljnom dopustu, 2 izvršitelja/ice
5. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA, na određeno vrijeme,
puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, zamjena , 1 izvršitelj/ica
6. NASTAVNIK/CA SOLO PJEVANJA, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 28
sati tjedno, zamjena, 1 izvršitelj/ica

UVJETI:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,
92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, 64/20), Zakonu o
umjetničkom obrazovanju (NN 130/11), Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19.) te
Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem
školstvu (NN 1/96., 80/99.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih
suradnika u osnovnim školama (NN 6/19)
Uz:
-- vlastoručno potpisanu Prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja ,
– potvrdu odnosno elektronički zapis o radno – pravnom statusu iz matične evidencije
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan/a za vrijeme trajanja ovog natječaja).

-- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja
natječaja)
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa
stanovanja ,broj telefona/mobitela i e-mail adresa) i vlastoručno ju se potpisuje.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati koji udovoljavaju natječaju dužni su pristupiti procjeni, testiranju. Kandidati će biti
obaviješteni o terminu i mjestu održavanja procijene, testiranja 3 dana prije održavanja istog.
Istovremeno će biti obaviješteni o području provjere ( testiranja). Procjena, testiranje će se
održati prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju
kandidata za zapošljavanje Glazbene škole I.M.Ronjgov Pula od 29.4.2019.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zasnivanja radnog odnosa potrebno je
predočiti izvornik na uvid.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se
u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu
dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine“,
br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis
%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo
%C5%A1ljavanju.pdf
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj
ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici
Glazbene
škole
Ivana
Matetića
–
Ronjgova
Pula
(http://www.imr.hr/hr/skola/natjecaji/).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti poštom na adresu
Škole: Glazbena škola Ivana Matetića - Ronjgova Pula, 52100 Pula, Ciscuttijeva 22,
ISKLJUČIVO POŠTOM s naznakom “ZA NATJEČAJ“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Glazbene škole
I.M.Ronjgov Pula (http://www.imr.hr/hr/skola/natjecaji/).
Osobe koje se prijave na natječaj podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Glazbenoj školi
Ivana Matetića – Ronjgova Pula da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u
svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojoj
internetskoj stranici i/ili oglasnoj ploči.

KLASA: 100-01/20-01/7
mus
URBROJ: 2168-16-20-1

Ravnateljica: Romana Vuksan Zuban, mag
__________________________

