Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama (NN br. 76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka
37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) , članka 40.i
48.Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag,Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje:
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Paški mališani
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog
suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje
pet (5) godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine , a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Natječaj se raspisuje na puno radno vrijeme.
Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:








Životopis
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja
dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena
za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije
od šest (6) mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)
preslika osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti oba spola. Natječaj se objavljuje dana 14.ožujka 2016.godine,a
objavit će se na oglasnoj ploči vrtića,oglasnoj ploči i stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje ,te službenim internetskim stranicama dječjeg vrtića i Grada Paga.
Prijave se primaju u roku od osam (8) dana od objave natječaja.
Prijave s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić Paški mališani,Pag
Velebitska 6, (Križevačko odmaralište),23250 Pag
Tel;023 611089, web; www.vrtic-paski-malisani.hr
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u propisanom roku od isteka roka za
podnošenje prijave telefonom i / ili putem pošte.
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Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama (NN br. 76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka
37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) , članka 40.i
48.Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag,Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj sjednici
održanoj 10.3.2016.godine donijelo je
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Paški mališani
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog
suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje
pet (5) godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine , a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Natječaj se raspisuje na puno radno vrijeme.
Uz pismenu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:








Životopis
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja
dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena
za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije
od šest (6) mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)
preslika osobne iskaznice

Na natječaj se mogu javiti oba spola. Natječaj se objavljuje dana 14.ožujka 2016.godine,a
objavit će se na oglasnoj ploči vrtića,oglasnoj ploči i stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje ,te službenim internetskim stranicama dječjeg vrtića i Grada Paga.
Prijave se primaju u roku od osam (8) dana od objave natječaja.
Prijave s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić Paški mališani,Pag
Velebitska 6, (Križevačko odmaralište),23250 Pag
Tel;023 611089, web; www.vrtic-paski-malisani.hr
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.O rezultatima natječaja kandidati će biti
obaviješteni u propisanom roku od isteka roka za podnošenje prijave telefonom i / ili putem pošte.
UPRAVNO VIJEĆE
Sanja Buljanović,predsjednica

