REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALI BUKOVEC
Dječji vrtić „Krijesnica“

KLASA: 112-02/18-01/03
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Mali Bukovec, 09. studenog 2018. god.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Krijesnica“, Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Krijesnica“ na prijedlog ravnateljice i uz suglasnost Općinskog vijeća
na 27. sjednici održanoj 09. studenog 2018. donijelo je odluku o raspisivanju
NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta
odgojitelj/odgojiteljica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću
Krijesnica
Uvjeti:
• stečena stručna sprema prema članku 24. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
• položen stručni ispit
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
• nepostojanje zapreke za zapošljavanje prema članku 25. Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju
Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. kratak životopis s opisom poslova koje je osoba obavljala na prijašnjim radnim
mjestima
2. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice)
4. uvjerenje izdano kod nadležnog suda o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) koje ne smije biti
starije od 30 dana od početka natječaja,
5. dokaz o položenom stručnom ispitu
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje se pozivaju na prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavka 1-3
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 121/17) trebaju priložiti dokaze navedene na stranici ministarstva branitelja na
linku:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/P
OPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A
0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom
statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju
uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta
zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako izabrani kandidat ne
dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane
natječajem.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) prijavom na natječaj
kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih dostavljanih podataka, a sve u svrhu
mogućeg zaposlenja.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i naznakom: „Natječaj za odgojitelja/icu“ u roku od
8 dana od dana objave u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu Dječjeg vrtića „Krijesnica“,
Ulica Vladimira Nazora 3a, 42231 Mali Bukovec.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Dječji vrtić „Krijesnica“
Upravno vijeće

