TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR
GUNDULIĆEVA 14
435OO DARUVAR
KLASA:112-01/16-01/07
URBROJ: 2111-24/01-16-02
Daruvar, 07. studenoga 2016.g.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,
94/13., 152/14.), ravnateljica Tehničke škole Daruvar raspisuje:
NATJEČAJ
za radna mjesta
1. Nastavnik/ica strukovnih predmeta iz područja računalstva- Napredno i objektno
programiranje i Sigurnost informacijskih sustava
- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 7 sati nastave (do dobivanja
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, a najdulje do 31. kolovoza 2017.)
2. Nastavnik/ica povijesti
- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 2 sata nastave tjedno (zamjena za
nastavnicu koja ostvaruje pravo na rad s polovicom punog radnog vremena)
3. Nastavnik/ica hrvatskog jezika za učenike s teškoćama
- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 3 sata nastave tjedno

Uvjeti:
sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.
i 152/14.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju
nastavnika u srednjem školstvu
(„Narodne novine“ broj 1/96 i 80/99)
Uz prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,
uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede
zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti
spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na
njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni
kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR
43500 DARUVAR, Gundulićeva 14,
s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ravnateljica:
Sanja Klubička, dipl.ing.

