
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA 
RAVNATELJE 

U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
15. lipnja 2021. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati,

ZOOM aplikacija

Trajanje: 3 sata + pitanja i odgovori    Cijena:  500 kuna + PDV

TEME:
 

1. Organizacija rada škole
• Kako planirati i programirati rad škole?
• Što podrazumijeva organizacija rada škole?
• Kako pratiti i vrednovati organizacijske procese?

2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika
• Koji su preduvjeti uspješne izrade tjednih i godišnjih zaduženja?
• Kako izraditi tjedna i godišnja zaduženja?
• Koji su zakonski propisi oko izrade zaduženja?

3. Poslovi ravnatelja na kraju školske godine
• Koji su ravnateljski poslovi ključni na kraju školske godine?
• Na koji način analizirati i vrednovati rad škola?
• Kako pripremiti završna izvješća i vrste završnih izvješća?

Prijavu izvršite na kovacic.konzalting@gmail.com do
zaključno 14. 6. 2021. kako bi se što bolje pripremili. 

Prijavljeni polaznik mora imati instaliranu 
aplikaciju ZOOM preko koje se

vrši predavanje.



NARUDŽBENICA BROJ_____

PRIJAVA NA USLUGU POSLOVNE ONLINE AKADEMIJE KOVAČIĆ KONZALTING

POA KOVAČIĆ KONZALTING

TERMINI:  15. lipnja 2021. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati, ZOOM aplikacija

PRIJAVLJUJEM PROGRAM ZA RADNO MJESTO: RAVNATELJ
NAZIV PROGRAMA:     STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA RAVNATELJE
       U OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA 
      - cijena 500,00 kuna  (u cijenu nije uračunat PDV)

IME I PREZIME SUDIONIKA:           

PODACI UPLATITELJA (potrebno za izradu računa):

Ako je plaćanje osobno navedite podatke OSOBNO, a ako plaćanje snosi poslodavac navedite podatke 
poslodavca - ustanove.

OSOBNO:
Ime i prezime:             
OIB:        
Adresa:             
Kontakt tel:       
Vaša e-mail za kontakt na koji šaljemo pozivnicu za Zoom:       
Korisničko ime:       

USTANOVA:
Naziv ustanove:            
Adresa:             
Kontakt telefon:      
OIB:        
Žiroračun:       
e-mail za kontakt na koji šaljemo pozivnicu za Zoom:        
Korisničko ime:       

Uplatu izvršiti na račun Kovačić konzalting d.o.o. HR 66 23400091 110841586 nakon ispostavljenog računa.

       M.P.   Potpis odgovorne osobe

U      , dana          

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


