OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA
VALPOVO
Tel.: 031 / 651 – 576; Fax.: 031 / 654 – 576
E-mail: ured@oskatancic.hr

Na temelju članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Osnovna
škola Matije Petra Katančića Valpovo, I.L. Ribara 3, raspisuje
NAT J EČAJ
za popunjavanje slobodnog radnog mjesta
NA ODREĐENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM
UČITELJ / ICA klavira – 1 radnik
UVJETI: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zamolbi priložiti: molbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, ispis radnog staža i uvjerenje
o nekažnjavanju. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti
osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u prijavi na natječaj dužan je pozvati
se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu
osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti
civilnih i vojnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Matije Petra Katančića,
Valpovo kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu
provedbe natječaja sukladno propisima koji utvrđuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata
adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima
predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Osnovne škole Matije Petra
Katančića, Valpovo.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Natječaj je otvoren od 23. kolovoza do. 30. kolovoza 2019. godine, a o rezultatima natječaja kandidati
će biti obavješteni putem web stranice www.oskatancic.hr.
KLASA: 112-03/19-01/49
URBROJ: 2185/06-10-19-01
Valpovo, 22. kolovoza 2019. godine

