
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ  „ZVJEZDICE“
Ulica 1/16
23222  Zemunik Donji

KLASA: 112-02-19-01-02
UR. BROJ: 2198-04-05-19-01

Zemunik Donji, 20.  rujna 2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 
10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvjezdice“  Zemunik Donji raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  ODGOJITELJA/ICE

♦ dvoje/dvije  ( 2 ) izvršitelj/ica – na  neodređeno  radno vrijeme – puno  radno vrijeme 40 sati 
tjedno  

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

 - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 
94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

♦ životopis,
♦ presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
♦ preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu 
♦ preslika uvjerenja o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog  postupka (ne starije od  
6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 
novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
♦ preslika domovnice
♦ preslika elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje)

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom  zakonu  dužan 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod  jednakim  uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, uz prijavu  na natječaj dužan je, 
osim dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema 
posebnom Zakonu.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.



Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom  dokumentacijom  dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić 
«Zvjezdice», Ulica 1/16, 23222 Zemunik Donji s naznakom: «za natječaj».

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom  dokumentacijom  neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom 
roku.

                                                                             Predsjednica Upravnog  vijeća
                                                                                              Snježana Ćurković


