DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
HUM NA SUTLI 156
KLASA: 112-01-20-112-01-20-02-8
URBROJ: 2214-02-02-20-1
HUM NA SUTLI, 01.10.2020.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13
i 98/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Balončica, Upravno vijeće dječjeg vrtića Balončica
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice – na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021.

- 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme do isteka
mandata ravnateljice Snježane Žerjav

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/03, 98/19)
i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente
(preslika):
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Dokaz o radnom stažu / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO/, ne stariji od mjesec dana
- Dokaz o državljanstvu
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
10/97,107/07, 94/13, 98/19), ne starije od mjesec dana.
Kandidati koju sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod
jednakim uvjetima dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je u potpunosti dokazati
kako je istima utvrđeno.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno propisima o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju se pozvati na to pravo i priložiti
odgovarajuću dokumentaciju.
Poveznica:
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf )
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preko pošte na adresu:
Dječji vrtić Balončica, Hum na Sutli 156, 49 231 Hum na Sutli – „Za natječaj - odgojitelj“
Natječaj je otvoren od 01.10.2020. do 08.10.2020. godine.
Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08.,
69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

