
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"
VARAŽDINSKE TOPLICE
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KLASA: 601-02/16-01/55
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Varaždinske Toplice, 03. studeni 2016.

Na temelju članka 26. točka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine 94/13) i članka 31. točka 3. alineja 1.  Statuta javne ustanove Dječjeg vrtića "Tratinčica"
Varaždinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Tratinčica" Varaždinske Toplice, raspisuje

         N A T J E Č A J
          za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice

             na određeno puno radno vrijeme kao zamjena za bolovanje

u Dječjem vrtiću "Tratinčica" Varaždinske Toplice (1 izvršitelj/ica) 

Za prijam na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati  uvjete  prema članku 24. i 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I 94/13) te Pravilnika o vrsti stručne spreme
stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u preslici:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu- domovnica
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
4. dokaz o položenom stručnom ispitu
5. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz

članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne
starija od 6 mjeseci

6. potvrdu nadležnog prekršajnog suda  da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
za neko  od djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne starija od 6 mjeseci

7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene
zaštitne mjere  iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne starija od 6 mjeseci

 
Prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić "Tratinčica" Varaždinske Toplice, Ulica braće

Radić 14, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom "Za natječaj – radno mjesto odgojitelj/ica", u
roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Kandidati su dužni navesti na koju točku natječaja se prijavljuju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

               Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Tratinčica"
                                 Varaždinske Toplice 


