Tehnička škola Daruvar
Gundulićeva 14, Daruvar
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e-mail: tsd@tsd.hr
http://www.tsd.hr
KLASA:112-01/18-02/13
URBROJ:2111-24/01-18-01
Daruvar, 05. studenoga 2018.g.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, broj br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,
94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) te sukladno Planu prijema pripravnika stručnih suradnika u
školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 23. listopada 2018. godine, Klasa:
602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-18-0009, Tehnička škola Daruvar raspisuje
NATJEČAJ
radno mjesto
Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva
- stručni/a suradnik/ica (socijalni pedagog/pedagog/knjižničar/logoped) - određeno, puno
radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica – stjecanje prvog
radnog iskustva – Pripravništvo.
Uvjeti: prema članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“, broj br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,
86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96 i 80/99)
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za zasnivanje radnog
odnosa sukladno općim propisima o radu.
Kandidati/kinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti:
- pisanu prijavu na natječaj
- životopis
- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
- dokaz o državljanstvu
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom
stažu (izdan u vrijeme trajanja natječaja)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je kandidat/kinja
prijavljen u evidenciju nezaposlenih (izdanu u vrijeme trajanja natječaja)
- uvjerenje o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u
smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“, broj br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,
126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) (izdano u vrijeme trajanja natječaja).
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,
dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava
na prednost.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine
br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužne su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti
i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog

rata i članovima njihovih obitelji a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POP
IS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJ
AVANJU.pdf
Sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i
69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nije potrebno dostavljati originale dokumenata, jer se natječajna dokumentacija ne vraća.
Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti originalnu dokumentaciju.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici Tehničke škole Daruvar https://www.tsd.hr
Natječaj je objavljen 05. studenoga 2018. godine.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će pravovremeno biti obaviješteni.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:
TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR
43500 DARUVAR, Gundulićeva 14
, s naznakom „za natječaj – stručni suradnik“

Napomena: Tehnička škola Daruvar jamči korištenje dostavljene dokumentacije i osobnih
podataka isključivo u svrhu provođenja ovog postupka zapošljavanja, zaštitu od pristupa
neovlaštenih osoba te pohranu i čuvanje u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim
Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva škole, te sukladno odredbama
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 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) SL EU L119.
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