POZIV NA

RADIONICU ZA RAVNATELJE
I TAJNIKE ŠKOLA
Poštovani ravnatelji i tajnici!
Kovačić konzalting d.o.o. i Udruga tajnika i računovođa u školstvu organizira radionice za ravnatelje i tajnike
škola, a u svezi poslovanja školske ustanove. Radionica traje 12 sati i obuhvaća cjelokupni rad škole, uz primjenu praktičnih primjera. Trajanje radionice će biti raspoređeno u dva dana po 6 sati.

TEME:
•
•
•
•
•
•

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u školi (natječajni postupak, sklapanje ugovora o radu,
određivanje organizacijskog viška, otkazivanje… )
Prava radnika (Zakon o radu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
primjena TKU-a i Granskog KU-a)
Registar zaposlenih, Primjena GDPR-a, Mirovinsko, Zdravstveno, Mirovinski sustav u RH,
Mirovinski fondovi (drugi i treći stup)
Školski odbor (osnivanje, rad školskog odbora, problemi u radu, raspuštanje članova)
Opći akti škole (statut, pravilnici i dr.)
Izbor ravnatelja (procedura)

Datum održavanja prilagodit će se prijavljenim kandidatima.
Predviđamo radionicu u:
lipnju
(19. i 20. lipnja)
srpnju
(17. i 18. srpnja)
kolovozu
(28. i 29. kolovoza)
rujnu
(4. i 5. rujna)

Split
Zagreb
Rijeka
Osijek

BROJ SUDIONIKA JE OGRANIČEN (30 sudionika po radionici).
Cijena za sudjelovanje po osobi je 1.000,00 kuna (u cijenu nije uključen PDV iznos).
Naknada uključuje troškove organizacije radionice.

Uplatu izvršiti na IBAN: HR6623400091110841586 na temelju uredno dostavljene narudžbenice koja je ujedno i dokaz
za sudjelovanje. Organizator zadržava pravo otkazivanja održavanja radionice ako se ne prijavi dovoljan broj sudionika.
Kovačić konzalting d.o.o. je u sustavu PDV-a.

Narudžbenica br. __________________

PRIJAVA ZA RADIONICU:
Zaokruži grad:

Split

Zagreb

Rijeka

Osijek

Naziv škole:
Sudionik 1:

Radno mjesto:

Sudionik 2:

Radno mjesto:

Adresa škole:
Tel:
e-mail:
Pretplatnik časopisa Poslovni edukator:

DA

NE

Pretplatnik usluge INFO savjetnik www.kovacic-konzalting.com :

DA

NE

Član Utiruš-a:

DA

NE

Datum:
U

MP
Potpis ovlaštene osobe

Molimo ispunjenu i ovjerenu Prijavnicu poslati na e-mail: kovacic.konzalting@gmail.com
Podatke koje ste naveli u prijavnici/narudžbenici koristit ćemo za svrhu za koju su i upisani (slanje ponude, računa, izvoda otvorenih stavaka i sl.) kao i za slanje obavijesti o budućim seminarima i savjetovanjima te obavijesti o našim novim izdanjima. Ako ste u prijavi/narudžbenici upisali svoju privatnu e-mail adresu, smatrat ćemo da ste njenim upisom dali privolu da se
na istu šalju dokumenti i obavijesti kako je prethodno navedeno. U tom slučaju Vaša privatna e-mail adresa, kao i možebitni drugi privatni podaci bit će zaštićeni kako je to navedeno
u Izjavi o zaštiti privatnosti objavljenoj na stranici: www.kovacic-konzalting.com

