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Umag, 26. srpnj a 2019. godine

Temeljem dlanka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (,,Narodne novine"

broj 87/08, 86109,92110,105/10,90/11, 5112, 1611.2,86112, 126112,94113,\52114,07/17,68/18) i dlanka

68. Statuta osnovne Skole Marije i Line,umag, S.E."Marija iLina" Umago, ravnateljica Skole, Sanja

Zakinia, prof. donosi:

ODLUKU

O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJE.AJU ZA RADNO MJESTO UdITELJ/ICA

GITARE U GLAZBENOM ODJELU OS MARIJE I LINE, UMAG-UMAGO

I,

Natjedaj za radno mjesto uditelj/ica gitare, 1 izvrSitelj na neodredeno puno radno vrijeme,40 sati tjedno,

objavljenje 8. srpnj a 2019. do 16. srpnj a 2019. godine na mreinim stranicama Skole i HNatsko g zavoda za

zapoiljavanje.

II.

Ravnateljica donosi odluku o neizboru iz razloga sto se.na natjedaj nije prijavio nijedan kandidat

III.

Natjedaj za popunu upraZnjenog radnog mjesto uditelja/ice gitare ce se ponoviti'

IV.

Ova odluka dostavit ie se Hrvatskom zavodu za zapo(lj avanje i obj avit ie se na mreZnoj stranici i oglasnoj

plodi Skole.

Odluka stupa na snagu danom donoSenja

V.



OBRAZLOZENJE

osnovna Skola Marii e i Line, Umag, S.E:"Marija i Lina" umago objavila je dana 8. srpnj a 2019' do 16.

srpnja 2019. godine na mreznim stranicama skole i Hrvatsko g zavod,a za zaposlj avanj e natjehj za

zasnivanj e radnog odnosa na radnom mjestu uditelja/ice gitare na neodredeno pruro radno vrijeme, 40 sati

tj edno za I izvr5itelja.

Na raspisani nadedaj nije se prijavio nijedan kandidat o demu je ravnateljica izvijestila dlanove Skolskog

odbora na sjednici odbora odrZanoj 25. srpnj a 2019. godine. Natjedaj za radno mj esto uditelja/ice gitare, na

neodredeno puno radno vrijeme,40 sati tjedno, 1 izvriitelj, ie se ponoviti'

Slijedom navedenog, ravnateljica Osnovne Skole Marije i Line, Umag, S.E."Marija i Lina" Umago donosi

ovu Odluku.

Sanj

DOSTAVITi:

I .Hnatski zavod za zaPoSljavanje

2. MreLna stranica i oglasna ploda Skole

3. Pismohrana, ovdje

",n


