Dječji vrtić „Trogir“
Sv. Petra 8, Trogir
Klasa: 012-01-02/16-01/546
Ur.br.: 2 184-17-16-1
U Trogiru, 16. 09. 2016.
Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 37. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07 i 94/13) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića
„Trogir“, Trogir, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir na sjednici održanoj dana 02. 09. 2016.
donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Trogir“
Trogir te sukladno navedenoj Odluci raspisuje
NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
DJEČJEG VRTIĆA „TROGIR“ TROGIR
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za:
-

odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
-

životopis
dokaz o stručnoj spremi (diploma)
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog niti prekršajnog
postupka, ne starije od 6 mjeseci
dokaz o radnom stažu (potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu)

Tražena dokumentacija podnosi se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana za
ravnatelja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana
od dana objave natječaja te se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: DJEČJI VRTIĆ
„TROGIR“, Trogir, Sv. Petra 8, Trogir, s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijave.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Vuković

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića dana 16. 09. 2016. te u javnom
glasilu - 24 sata (zaključen: 23. 09. 2016.).

