Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.
87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13.,
152/14. i 7/17.) i članka 8. Pravilnika o radu Škole, Osnovna škola Skrad, dana 06.ožujka
2018. raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
-

učitelja/ice njemačkoga jezika – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 19
sati tjedno (zamjena za rodiljni dopust);

-

učitelja/ice engleskoga jezika – 1 izvršitelj/ica, određeno nepuno radno vrijeme, 30
sati tjedno (zamjena za roditeljski dopust).

Uvjeti:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja
zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa
propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete prema
Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih
suradnika u osnovnom školstvu (NN, br. 47/96., 56/01.).
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis, presliku diplome, domovnice,
elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu te uvjerenje da se protiv kandidata ne
vodi kazneni postupak sukladno članku 106. ZOOOSŠ-a (ne starije od 6 mjeseci).
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da
nakon izbora dostavi izvornike isprava.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta i priložiti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br.
121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije se
mogu pronaći na adresi:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Skrad, Školska
2, 51311 Skrad, s naznakom «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne
stranice Škole.
Natječaj je otvoren od 06.ožujka 2018.g. do 14.ožujka 2018.g., a objavljen je na oglasnoj
ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Škole.

Ravnatelj:
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