
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ 

MARUŠEVEC 

KLASA: 112-01/19-04/4 

URBROJ: 2186-127-01-19-1 

Maruševec, 22.08.2019. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 

87/08.,86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 

68/18.) Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševec raspisuje 

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

- Pomoćnik/ica u nastavi učenika s teškoćama u razvoju (M/Ž) – SSS na određeno 

vrijeme, s nepunim  radnim  vremenom od 20 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena – 3 izvršitelja – u sklopu provedbe projekta Varaždinske županije „JA 

MOGU“ 

 

UVJETI: 

- Najmanje srednja stručna sprema (četverogodišnji program) 

- Svi kandidati trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje 

propisane člankom 105. 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., 7/17. i 68/18.) 

- Poželjno je da kandidati imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju i 

da su bili uključeni u prijašnje projekte osiguranja pomoćnika 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: 

1. Životopis 

2. Presliku dokaza o stručnoj spremi 

3. Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (uvjerenje općinskog suda ne starije od mjesec 

dana od dana objave natječaja 

4. Preslika domovnice 

5. Elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu – ne stariji od mjesec dana od 

dana objave natječaja 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, 

dužni su  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u 

skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruju pravo prednosti, te potvrdu HZZ-e o 

nezaposlenosti. 



Kandidati koji se javljaju na natječaj uz pozivanje na čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima 

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokumentaciju za svaku kategoriju prilažu 

prema Dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (poveznica:  

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKA 

ZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf) 

 

            Nakon odabira kandidata  isti će dostaviti izvornike dokumenata. 

            Odabrani kandidat proći će 20-satni program uvođenja u rad za osposobljavanje 

pomoćnika u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 

             Osobe koje su već bile pomoćnici u nastavi i koje su prošle minimalnim 20 sati 

osposobljavanja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju, obvezni su prilikom javljanja na 

natječaj dostaviti i presliku potvrde/uvjerenja kao dokaz da su isto doista i prošli. 

              Natječaj je otvoren od 23.08.2019. do 30.08.2019. godine. 

               

               Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

               Prijave s potrebnim dokumentima podnose se na adresu: Osnovna škole „Gustav 

Krklec“ Maruševec, Čalinec 78, 42243 Maruševec 

  

                                                                                                      RAVNATELJ: 

                                                                                                     Tomislav Vincek 
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