Srednja škola Pregrada
Stjepana Škreblina 2
49218 Pregrada
Tel: (049) 382 150
KLASA: 112-01/19-01/33
URBROJ: 2214/01-380/1-5-19-1
Pregrada, 30. srpnja 2019.
Na temelju članka 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 i 68/18) Srednja škola Pregrada objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnih odnosa
1. nastavnik/ca biologije - nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, neodređeno
Uvjeti: mag./prof. biologije, dipl.ing. biologije, dipl.ing. biotehnologije
2. nastavnik/ca građanskog odgoja – nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno,
određeno, najduže do 31.8.2020.
Uvjeti: prof./mag. povijesti, sociologije i filozofije …
3. nastavnik/ca zdravstvene skupine predmeta – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
neodređeno,
Uvjeti: prvostupnik/ca sestrinstva ili dipl.med.tehn. uz uvjete u kurikulumu
4. nastavnik/ca zdravstvene skupine predmeta – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
određeno, do povratka odsutne radnice
Uvjeti: prvostupnik/ca sestrinstva ili dipl.med.tehn. uz uvjete u kurikulumu
5. nastavnik/ca dentalne skupine predmeta – nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave
tjedno, neodređeno
Uvjeti: dr.stomatologije / dr.dentalne medicine uz uvjete u NPP
6. nastavnik/ca farmaceutske skupine predmeta – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
neodređeno
Uvjeti: mag.farmacije, uz uvjete u NPP
7. nastavnik/ca zdravstvene skupine predmeta - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
neodređeno
Uvjeti: dr. medicine uz uvjete u NPP i kurikulumu
8. nastavnik/ca zdravstvene skupine predmeta - nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave
tjedno, neodređeno
Uvjeti: dr. medicine uz uvjete u NPP i kurikulumu
9. Nastavnik/ca povijesti – nepuno radno vrijeme, 5 sati tjedno, određeno, zamjena
za odsutnu radnicu, najduže do 20.12.2019.
Uvjeti: mag./prof. povijesti, mag./dipl.povjesničar

Ostali uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i
Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu,
nastavnim planovima i programima, odnosno kurikulumima.
Uz vlastoručno potpisnu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
životopis
domovnicu
osobnu iskaznicu
dokaz o potrebnoj stručnoj spremi kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
uvjerenje o stečenim pedagoškim kompetencama (za osobe koje su pohađale studij
ne nastavničkog smjera)
o uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
ne starije od dana raspisivanja natječaja
o
o
o
o
o
o

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju te
prednosti, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju uvjete
natječaja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti dokaze propisane čl. 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) .
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri
zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branirtelji.gov.hr/usredocslmages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
popis%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%
A0LJAVANJU.pdf
Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata.
Za istoga se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za
fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i
kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12. i 105/15.). Zaposlenje u Školi ne može
ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u
smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju
obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.
Probni rad sukladno propisima.

Prijavom na Natječaj kandidat je suglasan da Srednja škola Pregrada može prikupljati,
koristiti i obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog
postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od
27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća
uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka (N.N. 42/18).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese
pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja, odnosno osoba koja
ne ispunjava formalne uvjete, samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna
osoba s formalnim uvjetima.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Formalni kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama
Škole, pristupaju testiranju koje u pravilu obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor
(intervju), a sve sukladno Pravilniku o procjeni, vrednovanju i postupku zapošljavanja
kandidata u Srednjoj školi Pregrada od 25. ožujka 2019.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu
testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici
Škole https://sspregrada.hr/natjecaji/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i
upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u
Pregradi te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Pregrada dana 30. srpnja
2019.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole SREDNJA ŠKOLA
PREGRADA, 49218 Pregrada, Stjepana Škreblina 2, s naznakom «Za natječaj»
Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja, odnosno od 30. srpnja 2019. do 7.
kolovoza 2019.
RAVNATELJICA
___________________
dr.sc. Vilmica Kapac, v.r.

