I.OŠ BJELOVAR
Zbornica matične škole
OGLASNAPLOČA
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14 ) I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
1. UČITELJ/ UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - na puno, određeno radno vrijeme
Uvjet za radno mjesto učitelja/učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture je završen Kineziološki fakultet / VSS /
prof. tjelesne i zdravstvnene kulture /prof. kineziologije/prof. fizičke kulture.
2. SPREMAČ / SPREMAČICA - na puno određeno radno vrijeme zamjena za bolovanje
3. SPREMAČ/SPREMAČICA - na puno neodređeno radno vrijeme – novootvoreni poslovi
Uvjet za radno mjesto spremača/spremačice je najmanje završena osnovna škola.
 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 oglasnim pločama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama 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 web stranice I. OŠ Bjelovar;
 Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, 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, izdanu u vrijeme trajanja natječaja.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09.,
137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 18/13.) dužan je: o priložiti dokaz o priznatom statusu, o potvrdu izdanu
od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se u vrijeme raspisivanja natječaja kandidat vodi kao nezaposlena
osoba, ili Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
izdanu u vrijeme raspisivanja natječaja, o dokaz o razlozima prestanka radnog odnosa kod posljednjeg
poslodavca.
 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 43OOO BJELOVAR
( „Prijava na natječaj )
Natječaj otvoren od 2. do 10. 5. 2016.
Ravnateljica:
Tatjana Landsman, prof.

