REPUBLIKA HRVATSKA
GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE
KRIŽEVCI
Klasa: 100-01/17-03/04
Urbroj: 2137-47-01-17-1
Križevci,17.02.2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. , 94/13. i 152/14) ,
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, raspisuje
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO
NASTAVNIK TALIJANSKOG JEZIKA, (m/ž), s nepunim radnim vremenom ( 2 sata

nastave tjedno) na neodređeno vrijeme, - 1 izvršitelj/ica
UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N“ br. 87/08.,
86/09.,92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) i Pravilniku o
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N.
br. 1/96. i 80/99.)
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 životopis,
 dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (presliku)
 domovnicu ( presliku)
 uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci ( preslika)
 potvrda o radnom stažu izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
( preslika)
Rok za dostavu prijava na adresu Škole je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.
Zaprimljena dokumentacija - preslike, neće se vraćati kandidatima.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Natječaj je objavljen od 17.02.2017. do 27.02.2017. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Križevci i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Ponude koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati.
Ponude koje stignu nakon natječajnog roka smatrat će se nepravodobnima i neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu: Glazbena škola Alberta Štrige
Križevci, Antuna Gustava Matoša 4, 48260 Križevci, s naznakom „Prijava na natječaj “.
Kandidati su dužni u prijavama navesti za koje se radno mjesto natječu. O rezultatu natječaja
kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice Škole:
www.glazbenaskolakrizevci.hr

Ravnateljica:
Branka Špoljar, prof.

