
DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK 

MOKRIČKA 59, ZAPREŠIĆ                                   

KLASA:112-02/16-01/5 

URBROJ:238-33-73/1-16-2 

 

Zaprešić, 18.10.2016. 

 

Temeljem čl.24 i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97, 107/07 i 94/13)  i čl. 46. 

Statuta Dječjeg vrtića Vrtuljak, Upravno vijeće  raspisuje  

  

                                                             

NATJEČAJ 

   za prijem u radni odnos  

                                         STRUČNI SURADNIK – DEFEKTOLOG  

– 1 izvršitelj/ica na nedređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom ( 20 sati  tjedno)  

UVJETI: prema čl. 24 i čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i 

Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u 

dječjem vrtiću (NN 133/97).  

Probni rad je 90 dana 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici: 

 diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,  

 dokaz  o položenom stručnom ispitu, 

 uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od 3 mjeseca) , 

 domovnica, 

 osobna iskaznica, 

 elektronički zapis HZMO ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji- ne starije od 

dana objave natječaja, 

 životopis. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti (rješenje o 

priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim 

uvjetima).                                                                                              

 Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku–pribaviti će Ustanova po službenoj 

dužnosti od Ministarstva pravosuđa (sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) 

službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata,a prije sklapanja ugovora o radu. 

*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će 

obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.                                                                                                                                                                

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete. 

PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 59, 

10290 Zaprešić u roku osam dana od dana objave natječaja ( s naznakom – prijava na natječaj ). 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će iti obaviješteni uroku osam (8) dana od 

dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća vrtića. 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 18.10.2016. GODINE (oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg 

vrtića Vrtuljak i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). 


