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

RASPISUJE NATJEČAJ ZA RADNO
MJESTO:
1. POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU na nepuno,
određeno radno vrijeme do 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena u matičnoj školi do kraja nastavne
godine 2019./2020.
POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA: NAJMANJE ZAVRŠENA ČETVEROGODIŠNJA SREDNJA
ŠKOLA; obaveza edukacije za pomoćnike u nastavi tko nema završenu edukaciju
BROJ TRAŽENIH POMOĆNIKA U NASTAVI: PET (5).
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu. Rok
za podnošenje prijava je najmanje 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, svjedodžbu/diplomu o završenoj školi,
dokaz o državljanstvu, 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.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br.
121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve
potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20
DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13.,
152/14. i 39/18.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i
dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Svaki kandidat prijavom na natječaj i dostavom dokumentacije daje privolu za obradu osobnih
podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i zasnivanje radnog odnosa.
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, 01. 08. 2019.
Ravnateljica:
Tatjana Landsman, prof., v.r.

Natječaj objavljen 01.08.2019. 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 12.08.2019. godine.

