REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ
GORA
KLASA: 112-03/20-01/04
URBROJ: 2176-28-01-20-02
Gora, 13. siječanj 2020.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17. i
68/18.) te članka 72. Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić (dalje u tekstu: škola), te odredbi
Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica
Osnovne škole Ivan Goran Kovačić raspisuje:
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

-

učitelj povijesti (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17. i
68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
(„Narodne novine“, broj 6/19.)
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-

životopis
dokaz o državljanstvu - domovnica ili osobna iskaznica
dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela u smislu članka 106. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od raspisivanja natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
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.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.)
uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 .
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.
godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba
daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu
provedbe natječajnog postupka.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave
natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči škole, na adresu škole: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Gora 61a,
44250 Petrinja, s naznakom: „Natječaj – učitelj povijesti“
Natječaj je otvoren od 13.01.2020. do 21.01.2020. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće
se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.
Procjenu i vrednovanje kandidata, koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima
odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, izvršit će povjerenstvo imenovano odlukom ravnatelja
škole. Povjerenstvo će pozvati kandidate na testiranje u roku od 15 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava putem mrežnih stranica škole: http://www.os-igkovacic-petrinjagora.skole.hr/natje_aji
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole: http://www.osigkovacic-petrinjagora.skole.hr/natje_aji, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

