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 ___________________________________________________________________________ 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( « N.N. « br. 10/97, 

107/07, 94/13), ), i članka 59. Statuta Dječjeg vrtića „Komiža“,  Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića «Komiža», Gurnji put 14a, Komiža, raspisuje 

 

                                                               

 

                                                          N A T J E Č A J 

                                              za obavljanje poslova i radnih zadataka 

 

ODGOJITELJ( m/ž )  – 1 izvršitelj/ica  – nepuno radno vrijeme 0,50, -  određeno do 60 

dana ( tijekom srpnja i kolovoza )     

 

UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N.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 ( N. N. 133/97 ). 

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska 

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. 

 

Prijave za natječaj podnose se na adresu: Dječji vrtić «Komiža», Komiža, Gurnji put 14a s 

naznakom „Za natječaj“,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Prijavi treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom 

stručnom ispitu i radnom stažu, uvjerenja o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)  : 

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 

25. st.2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak u smislu 

čl. 25. st.4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.     

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola. 

Rezultati natječaja će se objaviti na mrežnoj stranici vrtića www.djecjivrtickomiza.hr 

 

 

 

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči vrtića 27.04.2017.g i poslan je na objavu na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči HZZ 

http://www.djecjivrtickomiza.hr/

