REPUBLIKA HRVATSKA
I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA
I. GUNDULIĆA 5, PETRINJA
KLASA: 112-01/17-01/04
URBROJ: 2176-25-01-17-2
Petrinja, 02. listopada 2017.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17. ), I.
osnovna škola Petrinja raspisuje
NATJEČAJ
za popunjavanje radih mjesta
1. učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40
sati tjedno ukupnog radnog vremena, zamjena za učiteljicu hrvatskog jezika za
vrijeme bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta, koja je zamjena
ravnatelju za trajanje mandata
2. učitelj/ica povijesti - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 24 sata
tjedno ukupnog radnog vremena
3. učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme,16 sati
tjedno ukupnog radnog vremena
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku
o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u
osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj
ploči školske ustanove.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
•
•
•
•

životopis
dokaz o stručnoj spremi (diploma),
domovnicu
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za
neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u
prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost
u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku
izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu Škole:
I. osnovna škola Petrinja, I. Gundulića 5, 44250 Petrinja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih
prijava biti pozvani na dopunu istih.
Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se nakon izbora kandidatima u zakonskom roku
te putem mrežne stranice škole.

Ravnatelj
Robert Groza, prof.

