Osnovna glazbena škola R U D O L F A M A T Z A
10 000 ZAGREB, Selska cesta 114

_______________________________________________________________________________________
KLASA: 112-03/21-01/04
URBROJ: 251-340-01-21-13
U Zagrebu, 17. studenog 2021. godine

OBAVIJEST
O USMENOM VREDNOVANJU / PROCJENI ZNANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO:
➢ UČITELJ KLAVIRA NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 40 SATI TJEDNO
➢ UČITELJ VIOLINE NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 40 SATI TJEDNO
prema natječaju od 03. studenog 2021. godine

I

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza, Zagreb – Selska cesta 114 je dana 03. studenog 2021. godine na svojoj mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila natječaj za zasnivanje radnog odnosa na
poslovima;
➢ učitelj klavira (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno, zamjena za porodni/roditeljski dopust,
➢ učitelj violine (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno, zamjena za porodni/roditeljski dopust.
Pozivaju se kandidati natječajnog postupka, a koji su podnijeli potpunu i pravodobnu prijavu te ispunjavaju uvjete propisane
Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.) odnosno Pravilnikom o
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/1996. i 56/2001.)
da pristupe usmenom vrednovanju / procjeni znanja kandidata koje će se održati dana
23. studenog 2021. godine s početkom u 12:05 sati u prostorijama Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza, Zagreb – Selska cesta
114 / 1. kat, Dvorana Škole prema popisu u slijedu:
➢ Dogan Lucija,
➢ Hill Eleonora
i
➢ Lijović Anđela.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio vrednovanju / procjeni znanja povukao prijavu na natječaj.
Provjera znanja i sposobnosti će se obaviti iz područja poznavanja propisa i ostalih pravnih akata kojima se regulira djelatnost
odgoja i obrazovanja, a temeljem kojih se obavljaju poslovi i radni zadaci učitelja klavira.
Izvori pripreme za testiranje:
➢ Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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, i 64/20.),
➢ Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.),
➢ Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN br. 53/93.),
➢ Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi (NN br. 103/14.), Statut OGŠ Rudolfa Matza
http://www.ogs-rudolfamatza.hr/attachments/article/204/2019-03-13,%20Statut%20OGS%20Rudolfa%20Matza%20%20POTPISANO.pdf
Kandidati su obvezni sa sobom ponijeti identifikacijsku ispravu i COVID EU digitalnu potvrdu odnosno drugi validni dokaz o
cijepljenju i/ili preboljenju COVID 19.
Ukoliko kandidat ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Tijekom testiranja nije dopušteno korištenje
mobitela i drugih elektronskih uređaja kojima je moguće ostvariti pristup internetu.
POSEBNE NAPOMENE: Zbog trenutne epidemiološke situacije Covid-19 kandidat je obvezan prilikom ulaska u Školu dezinficirati
ruke i nositi zaštitnu masku na propisan način tijekom cijelog boravka u školskom prostoru te držati što veću fizičku distancu (ne
manju od 1,5 m).
Obavijest kandidatima o provedenom izboru bit će objavljena u roku od 8 dana od dana završetka natječajnog postupka objavom
na mrežnoj stranici Škole.
Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja:
Ana Valčić, prof.
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