
NATJEČAJ JE OTVOREN OD   16  .11.2015.  do  23.11.2015 . GODINE 
 

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC RASPISUJE 
NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos za sljedeća radna mjesta  
 

1. Nastavnik engleskog jezika (m/ž) - nepuno radno vrijeme , 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog  
rada  tjedno, neodređeno vrijeme  

2. Nastavnik njemačkog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme, 17 sati neposrednog odgojno-obrazovnog  
rada  tjedno, neodređeno vrijeme  

3. Nastavnik strukovnog predmeta kozmetologija (m/ž) -nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog 
odgojno-obrazovnog  rada  tjedno, određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016.godine 

4. Nastavnik  iz strukovnog predmeta tehnologija automehatronike (strojarstvo)-( m/ž) –nepuno radno 
vrijeme, 3 sata neposrednog odgojno- obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do 
31.8.2016.godine  

5. Nastavnik  iz strukovnog predmeta automatsko vođenje procesa  (strojarstvo)-( m/ž) –nepuno radno 
vrijeme, 1,5  sati neposrednog odgojno- obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do 
31.8.2016.godine.  

6. Nastavnik strukovnog predmeta prometna tehnika (m/ž) )- nepuno radno vrijeme, 2 sata  
neposrednog odgojno-obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016.godine 

7.  Nastavnik strukovnog predmeta osnove prijevoza i prijenosa (m/ž) )- nepuno   radno vrijeme,   
2 sata  neposrednog odgojno-obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016.godine  

8.  Nastavnik  iz strukovnog predmeta poznavanje robe i prehrana (ugostiteljstvo)-(m/ž) )- nepuno              
            radno vrijeme, 3 sata  neposrednog odgojno-obrazovnog rada  tjedno, do 31.8.2016.godine 

9.  Nastavnik tehnologije zanimanja u zanimanju stolar (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 1 sat  
neposrednog  odgojno-obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016.godine    

10.   Nastavnik dijetetike (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 1 sat  neposrednog  odgojno-obrazovnog rada   
             tjedno, određeno vrijeme do  31.8.2016.godine 
      11.  Nastavnik politike i gospodarstva (m/ž) -  nepuno   radno vrijeme, 2 sata  neposrednog  odgojno- 
            obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do  31.8.2016.godine 
      12.  Nastavnik vjeronauka (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 1 sat  neposrednog  odgojno-obrazovnog rada   
             tjedno, određeno vrijeme do  31.8.2016.godine 
      13.  Nastavnik informatike (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 1 sat  neposrednog  odgojno-obrazovnog rada   
            tjedno, određeno vrijeme do  31.8.2016.godine 
      14.   Nastavnik matematike (m/ž) – nepuno   radno vrijeme, 3 sata  neposrednog  odgojno- obrazovnog   
            rada   tjedno, neodređeno vrijeme  
      15. Nastavnik matematike u struci (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 4 sata  neposrednog  odgojno-  
            obrazovnog    rada   tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016.godine 
     16.  Nastavnik fizike (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 1 sat  neposrednog  odgojno-obrazovnog rada   
            tjedno, neodređeno vrijeme  
     17.  Nastavnik povijesti (m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 2 sata  neposrednog  odgojno- obrazovnog rada  
            tjedno, određeno vrijeme do  31.8.2016.godine 
     18. Nastavnik  estetike i umjetnosti(m/ž) - nepuno   radno vrijeme, 1 sat  neposrednog  odgojno- 
           obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016.godine 
     19.  Nastavnik kulturno povijesne baštine (m/ž) -  nepuno   radno vrijeme, 1 sat  neposrednog  odgojno- 
           obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme do  31.8.2016.godine 
     20.  Strukovni učitelj- instruktor vožnje C kategorije- za predmet upravljanje motornim vozilom(m/ž)   

      nepuno radno vrijeme, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada  tjedno, određeno vrijeme  
     do   31.8.2016.godine 

    21.  Nastavnik njemačkog jezika (m/ž) – nepuno radno vrijeme, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog    
           rada  tjedno, određeno vrijeme do 31.8.2016.godine 
 
     
 
     



  
                                          
            Nastavnik pod rednim brojem 14 satnicu nadopunjuje poslovima satničara.                                                                                                        
 
UVJETI: Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105.i 106. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,te uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  
obrazovanju nastavnika u srednjoj školi. 
Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 
- presliku domovnice 
- presliku diplome 
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pod istragom od strane nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) 
- dokaz o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju za kandidate sa završenim nenastavnim 

fakultetima 
Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata.               

       
Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Strukovne škole Đurđevac na 
adresu:STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, Dr. Ivana Kranj čeva 5., 48350-Đurđevac uz naznaku: - 
za natječaj         
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.                                                                                                                             
 
Obavijest  o rezultatima natječaja u zakonskom roku. 
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. 


