OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ
51513 OMIŠALJ, Baječ 8
Telefon: 051-842-078

KLASA: 112-02/18-01/2
URBROJ: 2142-06-01-18-1
Omišalj, 20. ožujka 2018. godine
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), Osnovna Škola Omišalj raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1.
STRUČNI/A SURADNIK/ICA EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKOG PROFILA LOGOPED (VSS)
-

1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
za rad u Matičnoj školi Omišalj i Područnoj školi Dobrinj.

Sa kandidatom koji bude izabran na temelju ovog Natječaja za zapošljavanje na navedeno radno mjesto sklopit će
se Ugovor o radu s probnim rokom od 6 mjeseci.
UVJETI: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško
– psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01.)
Pristupnici natječaju prilažu: zamolbu, životopis, presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje o
nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o stažu osiguranja
(potvrda ili elektronički zapis koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana).
Na oglašeno mjesto mogu se javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN
82/08, 69/17 ).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, dužni su u prijavi pozvati
se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%2
0ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na
mrežnoj stranici Škole, odnosno od 20. ožujka 2018. do 28. ožujka 2018. godine.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Osnovna škola Omišalj, Baječ 8, 51513 Omišalj s naznakom "Za Natječaj – stručni/a suradnik/ica
edukacijsko – rehabilitacijskog profila – LOGOPED“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Omišalj,
20. ožujka 2018. godine.
Obavijest o rezultatu natječaja i izboru kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Omišalj.

