PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
Gajeva 1, 51000 Rijeka
Klasa: 112-01/19-02/3
Urbroj: 2170-56-19-01
Rijeka, 03. svibnja 2019.g.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i
članka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prvoj sušačkoj hrvatskoj
gimnaziji u Rijeci, Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, raspisuje dana 03. svibnja 2019.
godine
N AT J E ČA J
popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK/ICA MAKEDONSKOG JEZIKA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 5 sati nastave tjedno
Uvjeti:
Kandidat/kinja mora zadovoljiti uvjete prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju
nastavnika u srednjem školstvu.

-

Uz vlastoručno potpisanu prijavu je potrebno priložiti:
životopis
dokaz o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma)
domovnicu ili osobnu iskaznicu
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda
mirovinsko osiguranje (ne starije od datuma kad je raspisan natječaj)
uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/njega ne
vodi kazneni postupak (ne starije od datuma kad je raspisan natječaj)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije
kandidata/kinje koji/a je zadovoljio/la u postupku, izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu
dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.
Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je u
prijavi na natječaj priložiti rješenje o priznavanju inozemne kvalificije.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,
dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava
prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.-106.
Zakona o pravima hrvatskih braniteljia iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)
uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te
dokaz da je nezaposlen/a.
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i
152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.
godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj
osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu
provedbe natječaja za zapošljavanje.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog
natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom se smatra samo
prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je vlastoručno potpisana.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete
natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i
postupku zapošljavanja u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci.
Vrijeme i mjesto testiranja objavit će se na mrežnoj stranici Škole najmanje pet (5) dana prije dana
određenog za testiranje– http://www.pshg.net
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječajna dokumentacija neće se vraćati. Obavijest o
rezultatima izbora bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole te će se objavom rezultata
natječaja smatrati da su svi kandidati obavješteni.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Prva sušačka hrvatska gimnazija
u Rijeci, Gajeva 1, 51000 Rijeka s naznakom "Za Natječaj“
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,
broj telefona/mobitela, e-mail adresa).
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole te na mrežnim stranicama Zavoda za
zapošljavanje 03. svibnja 2019. godine.
Ravnateljica:
Đuditu Franko, prof.

