
I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR 
UL. ŽELJKA SABOLA 14 
43000 BJELOVAR 

 
RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: 

 
1. POMOĆNIK/POMOĆNICA – Mladi za mlade – javni radovi – određeno, puno radno vrijeme 

u matičnoj školi; 
 
UVJETI: 
SSS, IV stupnja / VŠS 
 
OPIS POSLOVA: 
Neposredna pomoć u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u 
ustanovama i izvanučioničkim oblicima nastave (pomoć u učenju, komunikaciji i socijalnoj 
uključenosti, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka). 

 

- Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“,  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 
152/14),Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u 
osnovnom školstvu (NN 59/90, 27/93, 7/96)  i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim 
propisima o radu. Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnoj 
ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove. 

- Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
- Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
- O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole. 
- Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, diplomu odnosno svjedodžbu o završenoj školi, 

domovnicu, uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od 
kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, izdano u 
vrijeme trajanja natječaja. 

. 
- Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  

dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu: 
 

I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR  
UL. ŽELJKA SABOLA 14 

 43000 BJELOVAR 
 

Bjelovar, 13. 10.  2016. 
 

Ravnateljica: 
Tatjana Landsman, prof. 

 
 
Natječaj objavljen  13. listopada  2016 godine  na internetskoj stranici Škole www.os-prva-bj.skole.hr   i Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx 
i  otvoren je  do 20. listopada 2016. godine. 
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