Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97,
107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 32. Statuta Dječjeg vrtića Topusko, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Topusko temeljem Odluke od 11. srpnja 2022. godine, raspisuje dana 13. srpnja 2022. godine
NATJEČAJ
za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA-1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme-upražnjena radna mjesta
Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), i
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Topusko.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
-

-

-

-

životopis,
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.
2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) - ne starije od 6 mjeseci od dana objave
natječaja,
uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.
25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) - ne starije od 6 mjeseci od dana
objave natječaja,
potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti
djeteta (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) - ne starije od 6
mjeseci od dana objave natječaja,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga kandidat posjeduje),
dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja - stručne spreme (presliku diplome): završen
preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij
za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen
sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidat je dužan dostaviti prije
potpisivanja ugovora o radu.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i
dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja,
broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se
prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine
o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i Zakona
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o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na
natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih
podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju
suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave
natječaja (natječaj je otvoren od 13. srpnja 2022. do 21. srpnja 2022.) osobno u tajništvo Dječjeg vrtića
Topusko ili preporučenom poštom na adresu:
Dječji vrtić Topusko, Školska 10, 44415 Topusko, s naznakom:
"za natječaj – odgojitelj/ica“
Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi se testiranjem, određivanjem osobi da obavi neki posao,
razgovorom i sl.
Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete
natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.
Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spolova. Izrazi koji se koriste u ovom
natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
KLASA: 112-07/22-01/01
URBROJ: 2176-71-01/01-22-1
U Topuskom, 13. srpnja 2022.
Predsjednica Upravnog vijeća
Nikolina Trdina
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