
DJEČJI  VRTIĆ KOCKICA LIPIK
SLAVONSKA 40, 34551  LIPIK

KLASA: 601-02/20-05/01
UR.BROJ: 2162/02-04-02-20-15
Lipik, 8. srpanj 2020. godine

Na temelju  članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07. i
94/13.)  i  članka  47.  Statuta  Dječjeg  vrtića  Kockica  Lipik,  Upravno vijeće  na  svojoj  3.  sjednici
održanoj 8. srpnja 2020. godine donijelo je:

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za radno mjesto 
odgojitelj/ica  

 
3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme od 1. rujna 2020. godine 

        3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme od 1. rujna 2020. – 31. kolovoza 2021. godine 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ica su:

Prema članu 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/04 i 94/13) i 
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih 
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno 
studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen
sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
- Životopis, 
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Domovnica, 
- Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, 
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u 

članu 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). ne starije od
šest mjeseci. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, 34551 LIPIK - „ZA NATJEČAJ“ 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenje odluke.
Odluka stupa  na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI UPRAVNOG VIJEĆA:

______________________________________
       IVAN PLEŠA


