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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, 07/17 i 68/18), ravnateljica Tehničke škole Daruvar raspisuje:
NATJEČAJ
za radna mjesta
1. Nastavnik/ca informatike/računalstva i računalne skupine predmeta
- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
2. Nastavnik/ca engleskog jezika
- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave tjedno
3. Nastavnik/ca njemačkog jezika
- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme-2 sata nastave tjedno
4. Nastavnik/ca tehnologije zanimanja za pomoćne stolare
- 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 3 sata nastave tjedno
5. Nastavnik/ca hrvatskoga jezika
- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 12 sati nastave tjedno
6. Nastavnik/ ca strojarske skupine predmeta
- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 6 sati nastave tjedno
7. Nastavnik/ca povijesti
- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati nastave tjedno
8. Nastavnik/ca prve pomoći u cestovnom prometu
- 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 2 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,
94/13,152/14, 07/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj
1/96 i 80/99)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu (izdan u vrijeme trajanja natječaja),
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., 152/14, 07/17 i 68/18) - (izdano u vrijeme trajanja natječaja)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola a 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 dokaze o istom. Navedeni kandidati
imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti
pri zapošljavanju, a koja su objavljena na web stranici Ministarstva branitelja na poveznici.
Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj i ispunjavaju uvjete iz
natječaja bit će pozvani na razgovor-intervju. Škola će na svojoj web stranici: www.tsd.hr
objaviti, vrijeme i mjesto održavanja razgovora-intervjua, sukladno Pravilniku o načinu i
postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Daruvar.
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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.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Tehničkoj školi Daruvar da može
prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe
natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih
podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18).
Ravnateljica:
Sanja Klubička,dipl.ing.

