
 
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica od 19.07.2018. godine raspisuje se 
 
 

NATJEČAJ  
 

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Kapljica 
 
 
Za ravnatelja može biti izabrana i imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog 
odnosa: 

- ispunjava uvjete odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću sukladno odredbama 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 

- ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 
 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine. 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 
 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),  
- dokaz o  položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32 Pravilnika o načinu i  
  uvjetima polaganja stručnoga ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  
  (NN 133/97, 4/98), 
- dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  
  zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu), ne stariji od 30 dana, 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice), 
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o 
  predškolskom odgoju i obrazovanju - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi 
  kazneni i prekršajni postupak (izdano nakon objave natječaja), 
- pisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i 
  obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ovjerenu kod javnog bilježnika, 
- presliku osobne iskaznice i 
- životopis. 
 
Prijave za natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave 
na adresu: 
 
Dječji vrtić Kapljica, Potočna 4, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra,  
u zatvorenoj omotnici s naznakom “natječaj za ravnatelja”- NE OTVARAJ! 
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. 
 
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati. 
 
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava. 
 

 
 
Natječaj vrijedi od 24.08.2018. do 31.08.2018.  godine.                                                                                                          


