
Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.) 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Hvar raspisuje  

                              N A T J E Č A J 

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 1 izvršitelj/ica odgojitelj/ica 

predškolske djece (pripravnik/ca) – na određeno puno radno vrijeme 

- Trajanje stručnog osposobljavanja – 12 mjeseci 

UVJETI :  

- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, 

odnosno studij za odgojitelja/icu  kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim 

propisima , kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja 

UVJETI:  

- Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.) 

- Sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pod 

uvjetom da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ia odgovarajući 

stupanj obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se 

obavljanje prima na stručno osposobljavanje. 

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Dječjem vrtiću Vanđela Božitković Hvar 

provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Osoba koja bude izabrana biti će predložena HZZZ. Ugovor će se sklopiti s kandidatom čije 

uključenje u Program odobri HZZZ sukladno svojim pravilima. 

UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:  

- Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 

- Potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu 

- Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne 

starije od 6 mjeseci 

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu 

čl. 25.st.2. 

b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje  ne vodi prekršajni 

postupak u smislu čl.25. st.4.  

- domovnicu  

- rodni list 

- životopis 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave poslati u zatvorenoj 

omotnici na adresu: Dječji vrtić Vanđela Božitković Hvar ul. Hanibala Lucića 3   21 450 Hvar 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

Hvar, 16.listopad 2015. 



Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZZ, te mrežnoj stranici Grada 

Hvara – ustanova Dječji vrtić Vanđela Božitković Hvar www.grad-hvar.hr  i oglasnoj ploči Dječjeg 

vrtića. 

 

http://www.grad-hvar.hr/

