REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
Rudinska 8, 34000 Požega
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:601-02/19-08/16
URBROJ:2177/01-9-05-19-3
Požega, 18. veljače 2019.g.
Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega na
svojoj 21. sjednici održanoj 18.veljače 2019. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja prema Programu unapređenja usluga za djecu
u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja – POŽEŠKI LIMAČI,
br. Poziva: UP 02.2.08.0023
I.
Ovom odlukom raspisuje se natječaj za prijam radnika u radni odnos u Dječji vrtić Požega prema
Programu unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog obrazovanja – POŽEŠKI
LIMAČI, br. Poziva: UP 02.2.08.0023 što uključuje;
-

psiholog/inja – 1 izvršitelj/ca,
odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ice,

II.
Natječaji se raspisuju na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na 22 mjeseca 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.
Uvjete 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.).
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
prim.dr.sc. Drago Gašpar
DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku Grada Požege
2. Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požega
3. Pismohrani.
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UPRAVNO VIJEĆE
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Požega, 18. veljače 2019.g.
Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Požega, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Požega na 21. sjednici održanoj 18. veljače 2019.godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prijam radnika u radni odnos
I.
Ovom odlukom raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos spremačice – 1 izvršiteljica na
neodređeno radno vrijeme.
Natječaj se raspisuje na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“, br. 10/97., 107/07. i 94./13.), točke 9., članka 8. 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
Dječjeg vrtića Požega, točka 17.
II.
Natječaj se raspisuje 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 kandidat 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.),
osnovna škola te jedna godina radnog iskustva.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Požega.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
prim.dr.sc. Drago Gašpar
DOSTAVITI:
1. Gradonačelniku Grada Požege
2. Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požega
3. Pismohrani.

