Temeljem članka 105. do 107. Zakona 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.,136/14., 152/14.
,7/17. i 68/18.) i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama
Ministarstva znanosti i obrazovanja od 23.10.2018.g. , Osnovna škola FRAN FRANKOVIĆ
Rijeka, Ivana Žorža 17 A raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta m/ž na određeno puno radno vrijeme kroz
mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“:
1. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG-PRIPRAVNIK
na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci
UVJETI :
Kandidati pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. stavak 12. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu koja mora biti potpisana, na natječaj kandidati trebaju priložiti i :
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu ),
- domovnicu,
- dokaz o radnom stažu ( elektronički ispis iz evidencije HZMO-a ne starije od 30 dana),
- potvrda o prijavi na Zavod za zapošljavanje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca ).
Dokumentaciju slati u neovjerenim preslikama.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima.Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN,33/92 do 148/13.) kandidat koji ispunjava
uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o
priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo,izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri
zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos
kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor,sporazum i sl.).
Pozivaju se kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema čl. 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN,121/17.), da uz
prijavu na natječaj obavezno dostave dokaze iz čl. 103. stavak 1. predmetnog Zakona u svrhu
ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji se mogu pronaći na internetskim
stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu
prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava tražene uvjete
natječaja.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
Pripravnik se prima prema Planu prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama
korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,koje spada u obvezno
pripravništvo i nakon kojega mogu polagati stručni ispit .Izabrani kandidat započet će pripravništvo po
dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te će se pristupiti zaključivanju ugovora.
Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Zavoda za
zapošljavanje Rijeka i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Škola će u istom roku na koji je natječaj bio otvoren obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja.
U skladu s odredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.4.2016. te Zakonom o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (NN,42/18.) prijavom na natječaj kandidati daju privolu za prikupljanje i obradu
podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave kandidata sa traženom dokumentacijom se šalju na adresu : OSNOVNA ŠKOLA FRAN
FRANKOVIĆ Rijeka, Ivana Žorža 17 A, s naznakom « NATJEČAJ za stručnog suradnika pedagogapripravnika «.

