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ŠPORTSKA 1, ČAKOVEC 

KLASA: 112-03/18-10 
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Čakovec, 21. studenog 2018. 

  

Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika u nastavi 

učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2018./2019., ravnatelj 

Graditeljske  škole Čakovec  raspisuje 

JAVNI POZIV 

za pomoćnika/cu u nastavi učenicima s teškoćama 

- na određeno  vrijeme do 7 mjeseci, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica 

UVJETI: 

 Najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje 

 Protiv kandidata ne smije biti pokrenut kazneni postupak 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku uvjerenja kojim se 

dokazuje nepostojanje zapreka iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o vrsti i stupnju stručne spreme, presliku domovnice, 

elektronički zapis o radno pravnom statusu te potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnike u nastavi 

(ako ima završenu edukaciju). 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. 

Dokumentacija priložena prijavi na natječaj se ne vraća. 

Pisane prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana 

objave natječaja, na adresu Škole: Športska 1, Čakovec. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema 

posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se  pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o 

ostvarivanju prava prednosti.  

Kandidat/kinja koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, to pravo ostvaruje samo 

pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate. 



Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su 

prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja 

potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na poveznici: 

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

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

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim 

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti 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. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole: www.gsc.hr, link 

natječaji. 

 

  

                                                                                                           Ravnatelj 

                             Zvonko Ladić, dipl. teol.                
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