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N A T J E Č A J 
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13 I 98/19), Upravno vijeće
Dječjih vrtića Petar Pan  Vodnjan- Scuole dell' infanzia  Petar Pan  Dignano,   raspisuje natječaj za obavljanje sljedećih
poslova:

1. ODGOJITELJ 
 jedan  (1) izvršitelj M/Ž , na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme 

Uvjeti: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97 i 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o
vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i  stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN. br.
133/97).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici : životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stručnom
ispitu,  dokaz  o  hrvatskom državljanstvu,  dokaz  o  radnom stažu  (  elektronički  zapis  Hrvatskog  zavoda za  mirovinsko
osiguranje) i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i/ili prekršajni postupak za neko od kaznenih
djela navedenih u članku 25.st. 2 i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju .
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj izričito se
pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,  te sve ostale dokaze kojima dokazuju
prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17, 98/19 i 84/21) dužni su u uz prijavu na natječaj,  osim dokaza o ispunjavanju
uvjeta iz natječaja,  priložiti  i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedenih na internetskim stranicama : 
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove
svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog
parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost DV Petar Pan Vodnjan na prikupljanje i obradu
svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih na web stranici i oglasnoj ploči
vrtića kao rezultat natječaja. 
Informacije  o  zaštiti  podataka,  te  s  tim  u  svezi  navedene  kontakte  možete  saznati  na  web  stranici  vrtića
w.w.w.dvpetarpanvodnjan.hr.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se Poslodavcu.
Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan

- Scuole dell' infanzia Petar Pan Dignano
S.Rocco 17

52215 Vodnjan
„ Natječaj za radno mjesto odgojitelja“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i 
oglasnim pločama Vrtića 03.03.2022. i traje do 11.03.2021.
 

      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Kristina Buršić , v.r.
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