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Zaprešić, 28.8.2019.  

 

Temeljem čl.  26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97, 107/07 i 94/13)  i  čl. 46. Statuta, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak  raspisuje  

NATJEČAJ 
za prijem u radni odnos ODGOJITELJA 

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  ( radi povećanog  opsega poslova - najduže do  
kraja  pedagoške godine 2019./2020.), 

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  ( radi provođenja programa predškole za                                      
pedagošku godinu 2019./2020.),                                                                                                                                  

UVJETI :  Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, 
odnosno studij za odgojitelje kojim je stečena  viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i 
završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom 
odgoju i obrazovanju.                                                                                                                                            
Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju                                       
( N.N.10/97,107/07 i 94/13),  Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne 
spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97) i  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
vrtića.                                                                                                                                                                    
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).                                                                                                                                                             
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.                                                     

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeće preslike dokumenata:                                                        
1. Kratak životopis (vlastoručno potpisan), 
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,                                                                                                                                    
3. Dokaz  o položenom stručnom ispitu, 
4. Domovnicu,                                                                                                                                                            
5. Uvjerenje  nadležnog suda da  se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak -ne starije od dana 
objave natječaja,                                                                                                                                                                                 
6. Dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u evidenciji  Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje)- ne starije od dana objave natječaja),                                                                                                                                                      

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi 
na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti (rješenje o priznatom statusu 
iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima).     
Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji 
(N.N.121/17):https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je u prijavi na natječaj priložiti sve 
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.    
PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Dječji vrtić Maslačak, Hrvatske mladeži 4,  10290 
Zaprešić u roku osam dana od dana objave natječaja ( s naznakom „natječaj za odgojitelja“ ).                    
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni uroku osam (8) dana od dana donošenja 
Odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća vrtića. 
 
NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 28.8. 2019. GODINE (oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića 
Maslačak  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Natječaj traje do 05.9.2019. godine. 


