REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
KLASA: 112-01/18-01/10
URBROJ: 2113/04-380-22-18-1
Oroslavje, 13.11.2018.
Na temelju članka članka 105. i 107. stavak 2. 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., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Oroslavje, A. Mihanovića 6, Oroslavje dana 13.11.2018.
objavljuje:
NATJEČAJ
za prijem pripravnika stručnog suradnika u provedbi mjere
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto:
1. Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila - socijalni pedagog
- na određeno, puno radno vrijeme, pripravništvo, u trajanju od 12 mjeseci - 1 izvršitelj
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., 126/12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.) i
Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u
osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).
Zapošljavanje pripravnika stručnog suradnika u provedbi mjere „Stjecanje prvog radnog
iskustva/pripravništvo“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- presliku domovnice
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/2017.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92.,
77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13.,
152/14., 39/18.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu
propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne
dokaze
dostupne
na
poveznici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Osnovne škole Oroslavje.

Natječaj je otvoren od 13.11.2018. do 21.11.2018. godine.
Prijave slati na adresu škole: Osnovna škola Oroslavje, A. Mihanovića 6, 49243 Oroslavje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom tekstu koriste za
osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

Ravnateljica:
Sanja Šakoronja, prof.

