ZAPISNIK
s 02. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u ponedjeljak 15. siječnja
2018. godine s početkom u 15:30 sati u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog učilišta Slatina

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.

Dario Vrbaslija - predsjednik
Maja Teodorović - član
Anita Rastija - član
Ana Šnjarić - član
Željka Krpan- član

PORED ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJE:
1. Danijela Fabric Fabijanac, prof. – ravnateljica POU
ZAPISNIK VODI: Marina Brusić, blagajnica – administrativna radnica u POU Slatina
Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 02. sjednicu, pozdravio prisutne te pročitao dnevni red koji je
jednoglasno prihvaćen.
ZAKLJUČAK
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, zapisnik je jednoglasno usvojen s 5 glasova.
Donijela se odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelja/ice, budući da ravnateljici izlazi
mandat u travnju.
Nakon toga je ravnateljica izvijestila članove o proteklim događajima kao i o onima što slijede.
Obavijestila ih je da smo dobili od Ministarstva kulture za dva projekta ukupno 220.000,00 kn.
Na kraju informacija predsjednik se zahvalio i kako više nije bilo pitanja predsjednik zaključuje drugu
sjednicu Upravnoga vijeća u 16:40 sati.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Marina Brusić

Dario Vrbaslija

KLASA: 003-06/18-01/01
URBROJ: 2189-53-01-18- 02

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove Pučkog
otvorenog učilišta Slatina, Upravno vijeće na sjednici održanoj 15.01.2018. godine donijelo je
odluku kojom raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Slatina
UVJETI:
-

VSS – VII/1 stupanj stručne spreme društvenog usmjerenja
5 godina radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu u obrazovnim ustanovama
ili ustanovama u kulturi
položen stručni ispit pri ministarstvu prosvjete i športa
organizacijske sposobnosti
osnovna informatička pismenost

pisanoj prijavi kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku):
-

životopis
dokaz o stručnoj spremi
domovnicu
dokaz o radnom iskustvu
o položenom stručnom ispitu
potvrda o osposobljenosti za rad na računalu
jednogodišnji program rada

Ravnatelj se imenuje na rok od 4 godine i može se ponovno imenovati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave oglasa u Glasu Slavonije. Prijave s dokazima o
ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Pučko otvoreno učilište Slatina
Šetalište Julija Bürgera 1
33520 Slatina
S naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik
________________________
Dario Vrbaslija

