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Na temelju članka 55. Zakona o radu ( N.N. br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14) i članka 

26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br.10/97, 107/07) te Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N 94/13) 

ravnateljica dječjeg vrtića Ivona Pečur, uz prethodnu Odluku Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića 

Jakšić, Ulica Stjepana Radića 1, Jakšić, dana 15. veljače 2018. god. objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

 

 

Za prijem polaznika na pripravnički staž u Dječji vrtić Jakšić, Jakšić na određeno vrijeme od 

12 mjeseci na poslovima: 

 

- odgojitelj predškolske djece - 1 izvršitelja/ica 

 

 

 

UVIJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 8 ( Narodne          

Novine 10/97, 107/07, 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i 

stupnju ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine 133/97 )  

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

 

- životopis 

- preslika dokaza o stručnoj spremi 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice ) 

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje  

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela 

navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine 

10/97, 107/07 i 94/13 ) – ne starije od 6 mjeseci 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za 

zapošljavanje i Dječjeg vrtića  Jakšić 
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Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu 

 

DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ 

Ulica Stjepana Radića 1 

34 308 JAKŠIĆ 

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Ugovor o pripravničkom stažu biti će sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u 

program odobri HZZ sukladno mjeri – potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog 

iskustva / pripravništvo. 

Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj 

sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja. 

 

Nakon obavljenog pripravničkog staža, osobe imaju pravo polagati državni stručni ispit. 

Troškove prvog polaganja snosit će Dječji vrtić Jakšić u Jakšiću. 

 

 

KLASA: 100-01/18-01/02 

UR.BROJ: 2177/04-1-18/01 

 

Jakšić, 19. veljače 2018.                  

 

                                                                                      Ravnateljica: 

 

                                                                                     _________________________ 

                                                                                       Ivona Pečur 

 

 
 


