
Srednja škola Pregrada                                    
Stjepana Škreblina bb  
49218 Pregrada                         
Tel: (049) 382 150   
Klasa: 112-01/17-01/17 
Urbroj: 2214/01-380/1-5-17-3 
Pregrada, 9. velja�e 2017. 

  
Na temelju �lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12, 16/12,  86/12, 94/03, 
151/14 7/17) Srednja škola Pregrada objavljuje    
 

NATJE�AJ 
za radna mjesta 

 
1. Odgajatelj/ica – nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, neodre�eno 

Uvjeti: diplomski sveu�ilišni studij odgovaraju�e vrste 
2. nastavnik/ca Engleskog jezika – nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno, odre�eno, 

najduže do 15.6.2017. godine 
Uvjeti: mag./prof.engleskog jezika i književnosti, dipl.anglist 

3. nastavnik/ca Matematike - nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, odre�eno, najduže 
do 15.6.2017. godine 
Uvjeti: mag./prof./dipl.ing.matematike 

4. nastavnik/ca Fizike - nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, odre�eno, najduže do 
15.6.2017. godine 
Uvjeti: mag./prof./dipl.ing.fizike 

5. nastavnik/ca Kemije – 3 sata nastave tjedno, odre�eno, zamjena za odsutnu radnicu, 
najduže do 15.6.2017. godine 
Uvjeti: mag./prof./dipl.ing. kemije, kemijske tehnologije, kemijski inženjer, biotehnologije 

6. nastavnik/ca Informatike / Ra�unalstva- nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave tjedno, 
odre�eno, najduže do 15.6.2017. godine 
Uvjeti: mag./prof./dipl.ing matematike, informatike, ra�unalstva, informatologije 

7. nastavnik/ca dentalne skupine predmeta – nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno, 
odre�eno, najduže do 31.8.2017. godine 
Uvjeti: dr.stomatologije / dr.dentalne medicine / viši zubotehni�ar / zubotehni�ar uz uvjete 
u NPP 

8. nastavnik/ca dentalne skupine predmeta – puno radno vrijeme, zamjena za odsutnog 
radnika 
Uvjeti: dr.stomatologije / dr.dentalne medicine / viši zubotehni�ar / zubotehni�ar uz uvjete 
u NPP 

9. nastavnik/ca dentalne skupine predmeta – nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave tjedno, 
neodre�eno 
Uvjeti: dr.stomatologije / dr.dentalne medicine uz uvjete u NPP 

10. nastavnik/ca Tehnologije zubotehni�kog materijala – nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave 
tjedno, najduže do 15.6.2017.  
Uvjeti: dr.stomatologije /dr.dentalne medicine /dipl.ing.kemijske tehnologije/dipl.kemijski 
inženjer/prof./dipl.ing kemije uz uvjete u NPP 

11. nastavnik/ca farmaceutske skupine predmeta – puno radno vrijeme, neodre�eno 
Uvjeti: mag.farmacije, uz uvjete u NPP 

12. nastavnik/ca farmaceutske skupine predmeta – nepuno radno vrijeme, 3 sata nastave 
tjedno, neodre�eno 
Uvjeti: mag. farmacije uz uvjete u NPP 

13. nastavnik/ca fizioterapeutske skupine predmeta – nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave 
tjedno, odre�eno, najduže do 31.8.2017. godine 
Uvjeti: dr.medicine / prvostupnik fizioterapije uz uvjete u NPP 

14. nastavnik/ca Osnove fizikalne i radne terapije – nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave 
tjedno, neodre�eno 
Uvjeti: dr.medicine / prvostupnik fizioterapije uz uvjete u NPP 



15. nastavnik/ca Gra�anskog odgoja – nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, odre�eno, 
najduže do 31.8.2017. godine 

Uvjeti: prof./mag. povijesti, sociologije i filozofije… 
16. nastavnik/ca zdravstvene skupine predmeta -  puno radno vrijeme, neodre�eno 
Uvjeti: dr. medicine uz uvjete u NPP 
17. nastavnik/ca zdravstvene skupine predmeta -  nepuno radno vrijeme 12 sati nastave tjedno, 

neodre�eno 
Uvjeti: dr. medicine uz uvjete u NPP 
18. kuhar/ica – nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, odre�eno, zamjena za odsutnu radnicu 
Uvjeti: kuhar. 

 
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stru�noj 
spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnim planovima i 
programima.  
Probni rad sukladno propisima. 
 

Uz vlastoru�no potpisnu prijavu za natje�aj potrebno je priložiti:  
- životopis  
- presliku diplome i dopunske isprave o studiju 
- presliku domovnice  
- presliku osobne iskaznice 
- preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom 

stažu 
- uvjerenje o ste�enim pedagoškim kompetencama (za osobe koje su poha�ale studij ne 

nastavni�kog smjera) 
- potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak, ne stariju od 6 

mjeseci.  
 
Dokumentaciju slati u preslikama koje se ne vra�aju, a nakon izbora, prije zasnivanja radnog 

odnosa izabrani kandidat obvezan je dostaviti izvornike tražene dokumentacije.  
 
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u 

prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natje�aja,odnosno do 17. velja�e 2017.  

godine. 
 
Prijava s potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: 

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA,  49218 Pregrada, Stjepana Škreblina bb, s naznakom «Za 
natje�aj». 

 
Nepravovremene i nepotpune prijave ne�e se razmatrati.  
 
Kandidati �e o rezultatima natje�aja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

   
         

RAVNATELJICA 
        ___________________ 
        dr.sc. Vilmica Kapac, v.r. 
 
 


