REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ
Joza Šunja 4
20 250 Orebić
Temeljem čl. 107. st. 1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 07/17., 68/18.) Osnovna škola Orebić
raspisuje:

NATJEČAJ
za radna mjesta:
- učitelj/ica matematike, jedan izvršitelj/ica, 16 sati tjedno (8 sati redovite nastave), na neodređeno,
- učitelj/ica glazbene kulture, jedan izvršitelj/ica, 2 sati tjedno (1 sat redovite nastave), na neodređeno,

Uvjeti:
Sukladno članku 105. stavak 6. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 07/17., 68/18.) poslove učitelja
predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:
a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog
studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno
pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške
kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog
predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje
nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,
c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške
kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b).
Radni odnos u osnovnoj školi ne može zasnovati kandidat kod kojeg postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u
smislu članka 106. stavak 1. i 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09.,
92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 07/17., 68/18.)
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na
javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokumentaciju kao dokaz o postojanju navedenog prava.
Radno iskustvo nije važno.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu je potrebno dostaviti:
- stručni životopis,
- preslike domovnice i rodnog lista,
- uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o završenoj potrebnoj stručnoj spremi,
- potvrdu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Prijave se pismenim putem dostavljaju na adresu Osnovna škola Orebić, Joza Šunja 4, Orebić, u razdoblju od 27.
kolovoza 2018. godine do 03. rujna 2018. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni pismenim putem.

