
Na  temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., i 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 

ravnatelj  Osnovne škole Poreč  raspisuje 

 
 NATJEČAJ 

ZA POPUNU SLOBODNIH  RADNIH MJESTA  

 

 

1. UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - na određeno puno radno vrijeme 

    ……..………………………………………………………………………….1 izvršitelj 

2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE - na određeno puno radno 

vrijeme do povratka učiteljice s porodiljnog dopusta 

…………………………………………………………………………………...1 izvršitelj 

3. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 8 sati neposredno odgojno-obrazovnog 

rada do povratka učiteljice s porodiljnog dopusta 

…………………………………………………………………………………..1 izvršitelj 

4. KUHAR/ICA - na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2015./2016. 

godine 

…………………………………………………………………………………..1 izvršitelj 

5. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - na određeno puno radno vrijeme do 

povratka učiteljice s porodiljnog dopusta 

…………………………………………………………………………………..1 izvršitelj 

6.  UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U ODJELU PRODUŽENOG 

BORAVKA - na određeno puno radno vrijeme do kraja nastavne 2015./2016. godine 

………………………………………………………………………………….2 izvršitelja 

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola. 

Radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu. 

 

Uvjeti za radna mjesta pod brojevima 1.,2.,3.,5. i 6. su prema Zakonu o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 4. : Srednja ugostiteljska škola - KV KUHAR 

 

Uz prijavu za radna mjesta pod brojevima 1.,2.,3.,5. i 6. kandidati su dužni priložiti: 

        

1. životopis 

2. preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi 

3. uvjerenje o nekažnjavanju 

4. preslik domovnice 

5. preslik rodnog lista 

 

      Uz prijavu za radno mjesto pod brojem 4. kandidati su dužni priložiti: 

  

          1. životopis 

          2. preslik svjedodžbe o završenoj školi  

          3. uvjerenje o nekažnjavanju 

          4. preslik domovnice 

          5. preslik rodnog lista 

 



Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: 

OSNOVNA ŠKOLA POREČ 

Karla Huguesa 7 
52440 POREČ 

Rok  za prijavu kandidata je  od  10. rujna 2015.  do  18. rujna 2015. godine.  

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana od izvršenog izbora. 

 


