Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i
127/19.), čanka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13.
i 98/19.) i članka 38. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Bakar, Bakar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bakar na
sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Bakar
Za ravnatelja može biti imenovana osoba :
- koja ispunjava uvijete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
- ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja
Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica);
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25.
stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci;
- potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz
članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci;
- dokaz (izjavu) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju, ne stariju od dana objave natječaja;
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
- životopis (potpisan) s opisom dosadašnjeg rada.
Kandidati uz traženu dokumentaciju moraju priložiti program rada ustanove za četverogodišnje razdoblje.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat dužan je dostaviti po donošenju odluke o prijedlogu za
imenovanje ravnateljem.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete za imenovanje ravnatelja nakon isteka roka za dostavu prijava biti će pozvani
radi provođenja postupka testiranja i intervjua, a detaljne informacije o svemu biti će objavljene na mrežnim
stranicama Dječjeg vrtića Bakar.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju
propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose
se jednako na oba spola.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17. i 98/19.) dužna je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja:.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u
svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom
“ZA NATJEČAJ-RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA BAKAR”

potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić Bakar, Lokaj 193a, 51222 Bakar.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Bakar može prikupljati, koristiti i obrađivati
njihove podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite
podataka. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te Dječjeg vrtića
Bakar.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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