KLASA: 112-01/19-02/04
URBROJ: 2189-20-01-19-01
Gradina, 25. ožujka 2019.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝, br. 87/08., 86/09.,
92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Gradina, Gradina raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta:
1. UČITELJ/ICA POVIJESTI…………………………………………………………………………………..1 izvršitelj/ica
- neodređeno nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupnog tjednog radnog vremena
2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE……………………………………………………………………..1 izvršitelj/ica
- određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
- zamjena za bolovanje
3. UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR…………………………………………………………….1 izvršitelj/ica
- neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u
školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete određene člankom 105. i 106 Zakona 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. i 68/18.) i
Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19).
Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana isteka roka za podnošenje prijave)
Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici (dokumentaciju ne vraćamo), a izabrani kandidat prije sklapanja
ugovora o radu dužan je predočiti izvornike dokumenata.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom na koji se pozivaju i imaju prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Gradina, Gradina.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja nema priložene
dokumente koji su navedeni u natječaju.
U prijavi na natječaj kandidati trebaju jasno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljuju.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavljaju se osobno ili putem zemaljske pošte na adresu:
Osnovna škola Gradina, Gradina, Trg kralja Zvonimira 9, 33 410 Suhopolje.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče škole i mrežne stranice škole www.os-gradina.skole.hr.

Ravnateljica škole
Ljiljana Bakić, prof.

