UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
RATARNA 10
--------------------------------------KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2137-28-01-20-1
Križevci, 27. listopada 2020.
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, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14, 07,/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u
školskim ustanova, zaprimljenog od Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:
602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine za
zapošljavanje kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Učenički
dom Križevci raspisuje
NATJEČAJ
za prijam osobe u radni odnos za „Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništva“
- radno mjesto: stručni suradnik – psiholog, pripravnik na određeno puno radno
vrijeme do 12 mjeseci – 1 izvršitelj
Mjesto rada: Učenički dom Križevci, Ratarna 10, Križevci
Uvjeti natječaja na radno mjesto stručnog suradnika – psihologa:
- opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj
spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN
1/96. i 80/99.).
- osoba koja se nalazi u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
i nema više od 6 mjeseci osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put
zapošljava.
Uz prijavu na radno mjesto stručni suradnik – psiholog kandidati su dužni priložiti:
1. životopis;
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
3. presliku dokaza dokaz o državljanstvu;
4. presliku dokaza o pedagoško-psihološkim kompetencijama;
5. presliku uvjerenja o nekažnjavanju čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci);
6. dokaz da se osoba nalazi u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje s najviše 6 mjeseci osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini u kojoj se
prvi put zapošljava, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog
ugovora dužna dostaviti originalne dokumente.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja,

potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje
samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.
Kandidat koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)
dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz
a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u
Učeničkom domu Križevci.
Usmeno vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete obaviti će se u Učeničkom
domu Križevci o čemu će kandidati biti obaviješteni na mrežnoj stranici doma
http://www.ucenicki-dom-krizevci.hr
Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja biti će objavljeno na mrežnoj stranici Učeničkog
doma Križevci http://www.ucenicki-dom-krizevci.hr najmanje pet (5) dana prije dana
određenog za vrednovanje.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na
natječaj osoba daje privolu da Učenički dom Križevci može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju
zaštitu osobnih podataka.
Rok za podnošenje pisanih prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim
stranicama HZZ-a i Učeničkog doma Križevci.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i
potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Učeničkog doma Križevci
preporučeno poštom na adresu: UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, Ratarna 10, p.p. 37, 48260
Križevci s naznakom „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“.
Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu vrednovanja,
o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici
Učeničkog doma Križevci http://www.ucenicki-dom-krizevci.hr i smatrat će se da su svi
kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne
stranice Doma http://www.ucenicki-dom-krizevci.hr.
Natječaja dokumentacija se ne vraća.
Natječaj je objavljen dana 27.10.2020. godine i traje do 04.11.2020. godine.

Ravnateljica
Snježana Majić

