Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar
43000 Bjelovar, Vatroslava Lisinskog br. 1

Temeljem članka 107. st. 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12.,
16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog
Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

1. Nastavnik/ca klavira – na određeno puno radno vrijeme u Područnom odjeljenju
Čazma - zamjena za bolovanje.
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osobe koje
se zapošljavaju u školskoj ustanovi, moraju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno
člancima 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članku 17. Zakona o
umjetničkom obrazovanju, te članku 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom
obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.).

-

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti - neovjerene preslike:
dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
domovnicu i rodni list ili elektronički zapis
životopis
uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak ne starije 15 dana.

Nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu moraju biti dostavljeni originali
dokumenata u Školu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni
su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze o pravu na koje se pozivaju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.
174/04., 92/05., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.) dužni su uz
dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, te
dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca bez krivnje radnika.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja, a dostavljaju se
na adresu: Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar, 43000 Bjelovar, Vatroslava
Lisinskog br. 1 s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je objavljen 03. siječnja 2018. godine.

