Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine broj: 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012.,
94/2013.) Osnovna škola Ilača-Banovci, Ilača, Vladimira Nazora 24, 25.11.2013. raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
1. Učitelja likovne kulture kulture na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno u područnoj
školi Banovci
- jedan izvršitelj (m/ž)
2. Tajnika škole na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
- jedan izvršitelj (m/ž)
UVJETI:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za radno mjesto pod brojem 1.
u područnoj školi Banovci obvezno poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, a za radno mjesto
pod brojem 2. uvjet je završen:
•
•

Stručni studij upravne struke
Sveučilišni diplomski studij prava

Uz prijavu priložiti:
1.životopis
2.dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
3.domovnicu
4.potvrdu o nekažnjavanju ( ne starija od 6 mjeseci)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Za kandidate prijavljene na natječaj ( za radno mjesto pod brojem 2.) čije su prijave uredne i koji
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se provjera znanja bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta putem pisanog testiranja, a za kandidate koji zadovolje na testiranju i putem usmene
provjere (intervjua). Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici škole (http://os-ilaca-banovci.skole.hr/) objavit će se način obavljanja prethodne
provjere znanja kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za
provjeru, popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme i mjesto održavanja i
to sve najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole u roku
od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom ˝Za natječaj˝ na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA ILAČA - BANOVCI, ILAČA
32248 ILAČA, Vladimira Nazora 24

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
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