DJEEJI VIRTIC

,,ORKUI-ICE"
Sali, Sali llll 20

Na temelju odredbi clanaka 26., 35.

i

g7. Zakona o predskolskom odgoju

i

obrazovanju (Narodne novine br.1AE7,1O7tO7 ig4t13, u dallnjem tekstu: Zakon)
te
clanka 39. Statuta Djedjeg vrti6a ,,Orkulice", Upravno vijece Djedjeg vrlica
,,Orkulice,,
donosi
ODLUKU
o raspisivanju natjeEajaza radna mjesta:

1. ravnatelj djecjeg vrti6a -

2' strudni suradnik -

1 izvr$itelj/ica na neodredeno nepuno radno vrijeme

(2 sata/dan)
1 izvr5itelj/ica na neodredeno nepuno radno vrijeme
(2 sata/dan)

Uvjeti za radno mjesto prod 1.) ravnatelj djedjeg vrtica
- pedagog odredeni su
odredbama dlanaka 37.,24.,25. i 26. Zakona i Pravilnik<lm o vrsti strudne spreme
strudnih djelatnika.

Uvjeti za rildno mjesto pod 2.) strudni suradnik pedagog odredeni su odredbama
dlanaka 24',25' i 26. Zakona i Pravilnikom o vrsti strudne spreme strucnih djelatnika.

-

Uz prijavu kandidati mora.iu priloZiti: Zivotopis, presliku isprave kojom se dokazuju
stupanj i rrrsta strudne spreme, presliku domovnice, pnesliku osobne iskaznice,
uvjerenje Q nekaZnjavanju i dokaz o poloZenom strudnorn ispitu ili dokaz o
poloZenom strudnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjerta iz 61. 32. pravilnika o
nadinu i uvietima polaganja strudnog ispita odgojitelja i strr,rdnih suradnika u djecjem
vrlicu.

Ako se na inatjecaj ne javi rrsoba koja ispunjava uvjete iz dlanka 24. Zakona, natjedaj
ie se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi
ponovljenol3 natjedaja radni se odnos mole zasnovati s osobr:m koja ne ispunjava
propisane uvjete.

Na natjecai se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Rijeci i
pojmovi koii imaju rodno znadenje kori5teni u ovom oglar;u orlnose se jednako na
mu5ki iZenski rod bez obzirajesu li kori5teni u mu5kom ili Zenskom rodu.
Putni troskclvi i smjeStaj radnika nisu osigurani od strane poslodavca.

Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natje6aja na
mreZnim

stranicama Op6ine Sali i Hrvatskog zavoda za zaposljavanje, osobno ili
preporudenom po5iljkom poslanom u navedenom roku na adresu:
Djedji vrti6
,,orkulice", sali lll20,23281Sari, s naznakom ,,zA NATJE1AJ naziv radnog mjesta

-

za kojeg se prijavljuje".

Natjedaj ce biti objavljen na mreZnim stranicama Opcine Sali i Hrvatsko
zapo5ljavanje te u ,,Zadarskom listu,,.

g

zavoda za

O rezultatima natjedaja kandidati ce biti obavije5teni u roku od osam dana od
dono5enja rje5enja o prijmu u sluZbu, odnosno dono5enja odluke o ponistenju
natjedaja. Zaka5njele prijave nece biti uzete u obzir. Nakon raspisanog natjedaja
ne
mora se izvr5iti izbor, ali se u tom sludaju donosi odluka o poniStenju natjedaja protiv
koje nije dopu5ten pravni tijek.
KLASA: 601-01/17-01ts
U RBROJ : 21981 1 5-01 -17
Sali, 4. listopada 2017.
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