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Pula, 30.10.2020.

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,
                    - dostavlja se

 Na  sjednici  Školskog  odbora  održanoj  30.10.2020.  godine,  po  raspisanom  natječaju  dana
12.10.2020., na slobodna radna mjesta su primljeni:

1. NASTAVNIK/CA  TRUBE , na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 21 sati tjedno, 
    1 izvršitelj/ica , na probni rok od 6 mjeseci.
- FLORA FRANJUL, zapošljava se na određeno vrijeme, po članku 107. st 12. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, do raspisivanja novog natječaja, a najdulje na 5 mjeseci

2. NASTAVNIK/CA GITARE,   na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, 
    1 izvršitelj/ica , na probni rok od 6 mjeseci., 
- donosi se Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa ( članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,
94/13,  152/14,  7/17,  68/18,  98/19,  64/20  ,  te   članak  7.,  stavak  4.   Pravilnika  o  postupku
zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Glazbene škole I.M.Ronjgova
Pula)   te će se natječaj ponovno raspisati.           

3. NASTAVNIK/CA  KLAVIRA , na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
    zamjena za djelatnicu koja obnaša dužnost ravnateljice,  1 izvršitelj/ica
- ANA OBROVAC

4. NASTAVNIK/CA KLAVIRA, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno,
    zamjena za djelatnice na porodiljnom dopustu, 2 izvršitelja/ice
- VERONIKA RAVLIĆ
-  ANDREJ  ROJNIĆ-  zapošljava  se   po  članku  107.  st  12.  Zakona  o  odgoju  i  obrazovanju  u
osnovnoj i srednjoj školi, do raspisivanja novog natječaja, a najdulje na 5 mjeseci

5. NASTAVNIK/CA  TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA,  na određeno vrijeme,
    puno  radno vrijeme - 40 sati tjedno, zamjena, 1 izvršitelj/ica
- MILENA ĐUKANOVIĆ- zapošljava se po članku 107. st 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, do raspisivanja novog natječaja, a najdulje na 5 mjeseci

6.  NASTAVNIK/CA SOLO PJEVANJA  , na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 28 sati
tjedno, zamjena, 1 izvršitelj/ica
- GEORGIE GOLDIN




