Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126propčišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. 68/18.i 98/19. ). Osnovna škola Matije Gupca, Zagreb,
Davorina Bazjanca 2, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. Stručni suradnik logoped – rad na određeno, puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi,
zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 1 izvršitelj/ica.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti:
- prema Zakonu 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. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18. i 98/19.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu,
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– domovnicu,
– potvrdu o evidentiranom radnom stažu, elektronički zapis ili potvrdu o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja,
- dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakonu 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. –
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18)
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz
prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne
dokaze
dostupne
na
poveznici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVAN
JU.pdf ). Prednost pri zapošljavanju se daje isključivo pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijava je do 27. studenoga 2020.
Kandidati će o rezulatatima natječaja biti obavješteni putem mrežne starnice Osnovne škole
Matije Gupca (www.os-mgubec.hr) u roku 15 dana od donošenja Odluke o izboru.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj školi Matije Gupca koji je objavljen na mrežnoj stranici Škole.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na e-mail adresu škole:
ured@os-mgupca-zg.skole.hr .
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti
obavješteni putem mrežne stranice škole.
Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja – pripravništvo.
Natječaj je objavljen na službenoj stranici Osnovne škola Matije Gupca i službenoj stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U Zagrebu, 20. studenoga 2019.

