Dječji vrtić Sisak Stari
Oktavijana Augusta 1, 44000 Sisak
e- mail : dvsisakstari@optinet.hr
tel: 044/400-315
Sisak, 12.12.2017.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i
članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, Upravno vijeće raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova
ODGOJITELJA/ICE predškolske djece:
-1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme-zamjena do povratka sa bolovanja
-1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme –zamjena do povratka na rad sa
rodiljnog/roditeljskog dopusta
UVJETI ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA :
Prema odredbama članska 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97.,
107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne
spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)
1. stručni dodiplomski studij predškolskog odgoja,preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ranog i
predškolskog odgoja
2. položen stručni ispit
3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
4. da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju
UZ PRIJAVU ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA POTREBNO JE PRILOŽITI:
1.životopis,
2.dokaz o traženoj/navedenoj razini obrazovanja,
3.dokaz o položenom stručnom ispitu,
4.dokaz o hrvatskom državljanstvu,
5.Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi vodi kazneni postupak ne
starije od 6 mjeseci,
6.vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz
članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
7. Dokaz o radnom iskustvu- elektronički ispis staža HZMO-a.
Kandidati/kandidatkinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i moraju se u prijavi na
natječaj pozvati na to pravo. Pored navedenoga obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz
o statusu, te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena,a prije izbora
potrebno je predočiti izvornik.
Prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kinja je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj
sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i valjanu sanitarnu iskaznicu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na web stranici
Vrtića, Zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama Vrtića i traje od 12.12.2017 do 20.12.2017.
godine.
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati, kao niti naknadno upotpunjavanje
dokumentacije.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova (NN 82/08)
Prijave s naznakom »Za natječaj za odgojitelja» dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Sisak Stari,
Oktavijana Augusta 1, 44 000 Sisak, isključivo u zatvorenim kuvertama.

O ishodu natječaja kandidati /kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web
stranice ili na drugi odgovarajući način.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nevenka Matić

