DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
UPRAVNO VIJEĆE
BROJ 30/20
VRŽINE 186
Primorski Dolac, 12. svibnja 2020. godine
Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak (BROJ
15 /15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12.
svibnja 2020. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Maslačak na mandatno
razdoblje od 4 godine satnice od 2 sata dnevno kako slijedi:
1. RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj M/Ž
– rad koji uključuje obavljanje poslova ravnatelja/ice (satnica - 2 sata dnevno na
mandatno razdoblje od 4 godine).
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog
odnosa ispunjava:
-uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju, te koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog
odgoja. (čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju N.N. 10/97, 107/07,94/13 i
98/19 i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u vrtiću N.N. 133/97).
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a poslovi se obavljaju satnice – 2 sata
dnevno.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti sljedeće dokumente:
-

-

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o hrvatskom državljanstvu,
dokaz o položenom stručnom ispitu – prema Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja
stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br.
133/97 i 4/98) – za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali
nakon 18.12.1997.g.
izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13) (obrazac izjave dostupan je
u upravi vrtića),

-

-

uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka
(ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja), sukladno članku 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13);
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak
25.st.2.)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak
25.st.4.)
dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
HZMO)
životopis,
preslik osobne iskaznice.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17 i 98/19) dužan je
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103.
navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f.Zakona
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statustu iz koje je
vidljivo spomenuto 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.).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osobe su dužne po potrebi, na zahtjev dostaviti
originalne dokumente ili ovjerene preslike na uvid.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Dječji vrtić „Maslačak“, Vržine 186, 21227 Primorski Dolac – „Prijava na natječaj za
imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati“
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom. Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti
ni jednu prijavu.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne
uvjete provest će se pisano testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za
obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristup intervju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Nakon izbora kandidata na navedeno radno mjesto, a prije sklapanja ugovora o radu,
kandidat je dužan predočiti dokumente u izvorniku.
Ako kandidat ne predoči dokumente u izvorniku smatrat će se da je povukao prijavu na javni
natječaj.

Opis poslova radnog mjesta navedeni su na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak
(www.primorskidolac.hr).
Na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak (www.primorskidolac.hr) i na oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića Maslačak, Vržine 186, 21227 Primorski Dolac biti će objavljeno mjesto i vrijeme
intervjua, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Maslačak“, web stranici Dječjeg
vrtića „Maslačak“ (www.primorskidolac.hr) i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
PREDSJEDNICA
Diana Knez, dipl.iur.

