
Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 

55 . Statuta Dječjeg vrtića Vrtuljak, Zaprešić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrtuljak, Zaprešić  na temelju Odluke 

donesene na 16. sjednici održanoj  dana 18. veljače 2016. godine  raspisuje                                   

NATJEČAJ                                                                                                                              

  za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Vrtuljak, Zaprešić 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa 

ispunjava:                                                                                                                                                              

- uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, te koja ima                                                                                                                                   

- najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.                                                                                                                                                                        

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a poslovi  se obavljaju u punom radnom vremenu.                                                                                                                                                       

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti sljedeće dokumente: 

- životopis, 

- presliku domovnice,                                                                                                                                                   

- presliku osobne  iskaznice, 

- dokaz o stručnoj spremi odnosno presliku diplome,                                                                                      

- dokaz o položenom stručnom ispitu  ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32.Pravilnika o načinu i 

uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97, 4/98),                                                                                                         

 - dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno potvrdu poslodavca ili drugi 

odgovarajući dokument (rješenje, ugovor) kojim se dokazuje ostvaren radni staž u trajanju od najmanje 5 

godina u djelatnosti predškolskog odgoja,                                                                                                       

- elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO-a- ne starije od 

dana objave natječaja, 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  - ne starije od dana objave 

natječaja, 

- vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), 

- plan rada i strategija upravljanja Dječjim vrtićem u narednom mandatnom razdoblju.                     

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osobe su dužne po potrebi,  na zahtjev dostaviti 

originalne dokumente ili ovjerene preslike na uvid.                                                                                                                                                      

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.                                    

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 

dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Vrtuljak (Upravno vijeće) Mokrička 59, 10290 

Zaprešić, s naznakom "Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice - ne otvarati". 

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije 

podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se 

prijavljenim kandidatom. Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu prijavu. O rezultatima 

natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.                                                                                                                                                                    

Izabrani i imenovani kandidat stupa na dužnost  6. 6. 2016. godine.    

 

          UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA VRTULJAK,  ZAPREŠIĆ 

Natječaj je objavljen u dnevnom tisku „24 sata“ ,  internetskim stranicama vrtića (www.dv-vrtuljak.hr) 

i osnivača-Grada Zaprešića (www.zapresic.hr), te na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vrtuljak dana  

05.03.2016. godine. 

 

http://www.zapresic.hr/

