Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
1. Nastavnik/ca gospodarske grupe predmeta (Trgovinsko poslovanje, Računovodstvo,
Poslovna dokumentacija, Poduzetništvo, Upravljanje prodavaonicom, Prodajno poslovanje) - nepuno
radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno te pripadajuća količina ukupnog radnog
vremena, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne radnice
Uvjeti natječaja:
- uz opći uvjet iz Zakonu o radu (NN broj 93/14 i 127/17) osobe koje se prijavljuju na natječaj
moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18),
uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u
srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) te nastavnih planova i programa određenog nastavnog
područja.
Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj Školi može obavljati osoba koja je završila
diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij
odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj potrebno je priložiti:
- vlastoručno potpisani životopis,
- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),
- dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju),
- domovnica (preslika)
- dokaz da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdan za vrijeme trajanja natječaja),
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, jer se natječajna dokumentacija ne vraća, a osoba
koja bude izabrana za sklapanje ugovora o radu, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije
sklapanja ugovora o radu, dostavi izvornik isprava te uvjerenje nadležnog suda da se protiv
njega/nje ne vodi kazneni postupak na dan sklapanja ugovora o radu.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužne su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) dužni su
prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja
potrebne
dokumentacije.
Upute
o
navedenom
nalaze
se
na
linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVAN
JU.pdf
Svaki kandidat prijavom na natječaj i dostavom dokumentacije daje izričitu privolu za obradu
osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana
od dana objave, s naznakom «za natječaj» na adresu:
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar,
Poljana dr. Franje Tuđmana 9,
43000 Bjelovar.
Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 18. ožujka 2019. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.
O rezultatima natječaja osobe koje će podnijeti prijave na natječaj bit će obaviještene na isti
način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole
(http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/index.php/akti_skole/C143).
KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2103-68-01-19-4
Bjelovar, 18. ožujka 2019.
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