NATJEČAJ – ODGOJITELJ PRIPRAVNIK – 1 izvršitelja, određeno – puno radno vrijeme
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i
94/13.) i članka 26. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maza Valpovo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Maza Valpovo dana 20.11.2018. objavljuje
NATJEČAJ
ODGOJITELJ PRIPRAVNIK – 1 izvršitelja, određeno – puno radno vrijeme
UVJETI ZA RADNO MJESTO: Prema odredbama članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)
Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva i
socijalne skrbi prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
RAZINA OBRAZOVANJA:
1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij
odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i
osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće
vrste, sukladno članku 24. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan
je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene
osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 – nastavno: ZOPHBDR), osim traženih dokaza o
ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su
obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. ZOPHBDR, dostupne na internetskoj
stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da
bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i
dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog
natječaja.
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama
Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maza Valpovo.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci)
7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6
mjeseci)
Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez
obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.
Prijave se podnose na adresu: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO
PRILAZ CRVENOM KRIŽ 3, 31550 VALPOVO s naznakom „Upravno vijeće – natječaj za
odgojitelja /icu- pripravnika/icu».

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića Maza Valpovo po izboru
kandidata i odobrenju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ugovor o pripravništvu biti će sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri
HZZZ sukladno svojim pravilima.
Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj
sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.
S izabranim kandidatom za pripravništvo bit će sklopljen pisani ugovor u kojem će biti utvrđeni
poslovi za koje će se provoditi tijekom pripravništva, trajanje pripravništva, te međusobna prava i
obveze i odgovornosti ugovornih strana.

