REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUŠĆA
OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA
Zagorska 2, Donja Pušća
KLASA: 112-02/20-01/38
URBROJ: 238/24-38-20-03
U Pušći, 20.10.2020.

MREŽNE STRANICE ŠKOLE PUŠĆA
www.os-pusca-donja.skole.hr
PREDMET: Objava natječaja
Na mrežnim stranicama OŠ Pušća s danom 20. listopada 2020. do 28. listopada
2020. objavljuje se sljedeći natječaj:
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA, 10294 Donja Pušća,
Zagorska 2 , raspisuje
NATJEČAJ

ZA

1. Učitelja/icu razredne nastave- 1 izvršitelja/ice, na određeno-puno radno vrijeme do
povratka djelatnice s bolovanja,
2. Učitelja/icu matematike- 1 izvršitelja/ice, na određeno-puno radno vrijeme do povratka
djelatnice s roditeljskog dopusta,
3. Učitelja/icu informatike- 1 izvršitelja/ice, na neodređeno-puno radno vrijeme
UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 105. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih
suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 47/96 i 56/01).
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti: životopis, presliku domovnice,
preslika rodnog lista, dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isparave kojom se
dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme), uvjerenje nadležnog suda da se protiv
kandidata 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 6 mjeseci od dana
objave natječaja, potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz
prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se
pozivaju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku
stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o
dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na
sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf.
Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira
kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale
dokumenata ili ovjerene preslike.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8)
dana od dana objave natječaja na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA, Zagorska 2,
10294 Donja Pušća s obveznom naznakom „Za natječaj“.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Datum objave natječaja: 20. listopada 2020.

RAVNATELJ OŠ PUŠĆA
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