Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.,
152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Osnovna škola Banija raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

- UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE (M/Ž)
- 1 izvršitelj/izvršiteljica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
- na neodređeno vrijeme

UVJETI:
- opći uvjeti prema Zakonu o radu
- posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku
o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (ne trebaju biti
izvornici niti ovjerene preslike):
•
•
•
•
•

životopis,
dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,
dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede
zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca),
elektronički ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju
prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i svu potrebnu
dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod
zapošljavanja.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i dokaze čiji se popis nalazi na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja
2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/18.), prijavom
na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije,
a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Rok za dostavu ponude je osam (8) dana od objave natječaja.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj
stranici Osnovne škole Banija.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune
provest će se procjena i vrednovanje.
O vremenu, mjestu i načinu održavanja procjene u školi kandidati će biti pravovremeno
obaviješteni putem mrežne stranice http://www.os-banija-ka.skole.hr/ , rubrika „Natječaji“, s
napomenom da se kandidati neće posebno nazivati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA BANIJA
DR. GAJE PETROVIĆA 5
47 000 KARLOVAC
s naznakom "prijava na natječaj – učitelj/ica prirode i biologije ".
Natječaj vrijedi od 4.11.2020. do 11.11.2020. god.

