Dječji vrtić „Mali princ“ Bol
Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol,
Upravno vijeće dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, dana 11. listopada 2021. godine raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, 1 izvršitelj - 0,25
radnog vremena
(M/Ž)
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje
radnog odnosa, ispunjava uvjete
- za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju,
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na 4 godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:
 životopis,
 presliku diplome,
 presliku osobne iskaznice,
 dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno
potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,
 dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj
ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997. godine,
 uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv
kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju)
 uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja) da se protiv
kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju).
Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave
dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1javanje//POPIS
%20DOCAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJA
VANJU.pdf
Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić
„Mali princ“, Uz pjacu 17, 21420 Bol u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim
novinama naznakom: „Natječaj za ravnatelja“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih
podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno zakonskim propisima.
Sve obavijesti o natječaju možete dobiti na kontakt broja Osnivača općine Bol.
U Bolu, 04. listopada 2021.
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