REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Upravno vijeće
Rudinska 8
Požega
KLASA:601-02/18-08/02
URBROJ:2177/01-9-05-18-2
Požega, 23.02.2018.
Na temelju članka 48. Statuta Dječjih vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića Požega na sjednici održanoj 23.02.2018. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za primanje dva/dvije
odgojitelja/ice na određeno vrijeme
I.
Ovom odlukom raspisuje se natječaj za primanje u radni odnos dva/dvije odgojitelja/ice
na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla na temelju članka 26. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94./13.),
točke 1., članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju
stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, („Narodne novine“, br. 133/97.) i
članka 23. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih vrtića Požega,
točka 5.
II.
Natječaj za odgojitelje/ice raspisuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su određeni člankom 24.,25. i 26. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94./13.),
položen stručni ispit i 2 godine radnog iskustva u struci.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
prim.dr.sc. Drago Gašpar
DOSTAVITI:
1. Grad Požega, Gradonačelnik
2. Grad Požega, Upravni odjel za
samoupravu
3. Pismohrana

DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8
Požega
KLASA:112-01/18-01/01
URBROJ:2177/01-9-05-18-1
Požega, 26.02.2018.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i
94./13.), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8,
Požega raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1.

ODGOJITELJ – 2 izvršitelja/ice – određeno – puno radno vrijeme – povećan opseg posla

UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima,
kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja
- 2 godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1.
2.

3.

hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja (dokaz o
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani
kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni
odnos)
radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane
člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 91/13.)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o položenom stručnom ispitu,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica/osobna iskaznica),
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
6. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku – pribavit će Ustanova po službenoj
dužnosti od Ministarstva pravosuđa službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata, a prije
sklapanja Ugovora o radu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih
odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.
ROK PRIJAVE:
8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnim pločama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega.
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Natječaj za odgojitelja“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti
obaviješteni u zakonskom roku.
Dječji vrtić Požega

Upravno vijeće

