Osnovna škola IVANA MAŽURANIĆA
ZAGREB-Javorinska 5
KLASA:112-03/20-01/04
URBROJ:251-137-02-20
Zagreb, 20.01.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09.,
92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i suglasnosti
Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/19-001/1736, URBROJ:251-10-11-19-6) od 17.01.2020.
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Javorinska 5, Zagreb
raspisuje sljedeći

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ZA PRIJEM UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno
vrijeme – 40 sati tjedno
UVJETI:
-

opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i
68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj
školi („NN“ 6/19.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja,broj
telefona ili mobitela i e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje te priložiti:
-

-

životopis (original potpisani)
diplomu, odnosno dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
dokaz o državljanstvu – presliku domovnice
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno dokaz
da ne postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje) ne starije od dana raspisivanja natječaja
druge relevantne dokumente.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva. Prednost se ostvaruje u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 102. stavka 1. istoga
Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OST
VARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje
Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u
skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („NN“ br. 153/03., 198/03., 138/06.,
124/09., 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih
kvalifikacija („NN“ br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne
stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu
prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati, kao
ni ponude poslane e-poštom.
Termin,mjesto i način održavanja procjene u Školi objavit će se na web stranici Škole, a kandidati se neće
posebno pozivati te ukoliko se ne pojave na procjeni smatra se da su odustali od prijave na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Natječaj traje od 22.01. do 30.01.2020.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu
poštom s naznakom „za natječaj“: Osnovna škola Ivana Mažuranića, Javorinska 5, 10040 Zagreb.
Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke
kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće
uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka („NN“
broj 42/2018.)

RAVNATELJ ŠKOLE:
Nikola Šandrk, prof.

