		Poštovani članovi Udruge tajnika

		

i računovođa u školstvu!

Pozivamo vas da nam se krajem siječnja i početkom veljače pridružite u virtualnom
druženju i edukacijama koje su namijenjene tajnicima osnovnih i srednjih škola!
Udruga tajnika i računovođa organizira dva termina online radionice prema nižem rasporedu:
		
		
		

Tema 1.		
Tema 2.
Tema 3.		

Izbor članova školskog odbora
Izbor ravnatelja
Mirovine (drugi i treći stup)

		
Predavačica:
Kome je namijenjeno:

Ela Kovačić, dipl.iur., UTIRUŠ
tajnicima (tema 1. i tema 2.) i tajnicima i računovođama (tema 3.)

		
		

petak		
petak		

Termin:		
Termin:		

29. siječnja 2021.		
12. veljače 2021.		

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Napomena:
Pisana prijava člana Udruge (uvjet je plaćena članarina za 2021. godinu)
U prijavi navesti ime i prezime člana te korisničko ime na Zoom aplikaciju.
Održavanje:
Online putem aplikacije Zoom. Zbog predviđenog aktivnog sudjelovanja na radionicama, sudionici se mole da osiguraju
funkcionalne mikrofone i kamere na računalima te da tijekom predavanja isključe zvuk ako se nalaze u prostoru s bukom.
Prijave:
do 29. siječnja 2021. u 12 sati, na e-mail utirus@utirus.hr, a broj sudionika je: 10 - 100.
Više informacija o radionicama dostupno je na mrežnoj stranici www.utirus.hr
Napomena:
Radionice su interaktivne te će zahtijevati odgovore na pitanja i raspravu. Za sudjelovanje na radionicama nije
predviđena kotizacija. Bitno je da je član Udruge platio članarinu za 2021. godinu.
Tijekom svakog mjeseca očekuje se niz edukacija za tajnike i računovođe.
Broj sudionika je ograničen, stoga je uputno prijaviti se čim prije.
Potvrde o zaprimanju prijava uz detaljne informacije (pozivnica za Zoom) o sudjelovanju bit će poslane
najkasnije 4 sata prije predavanja i to na e-mail koji ste prijavili u prijavnici.
Gore navedene radionice moguće je ponoviti ako interes bude veći od mogućeg zaprimanja prijava.
U planu su i radionice za računovođe.
Za računovođe glavni predavači i nositelji edukacija su Loredana Anić i Rajka Domin, a njihove radionice na
zadanu temu bit će proslijeđene čim prije.
Radujemo se Vašim prijavama!
Srdačan pozdrav!
Ela Kovačić,
predsjednica Utiruš-a

PRIJAVA ZA GRATIS PREDAVANJA - UTIRUŠ
Prijavljujem se na temu: 										
U terminu: 												
Ime i prezime člana: 											
Uplaćena članarina za 2021.:		

DA		

NE

Radno mjesto: 											
Škola: 												
Kontakt mob: 						
Vaš e-mail za kontakt na koji šaljemo pozivnicu Zoom: 							
Korisničko ime na Zoom aplikaciji (to može biti Vaše ime i prezime ili može neko drugo ime ili broj):
													

