
GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ» 

KOPRIVNICA 

Dr. Željka Selingera 3a 

48000 Koprivnica 

 

Koprivnica, 23. travnja 2019. 

  

 

Gimnazija «Fran Galović» Koprivnica, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos  
 

nastavnika/nastavnice tjelesne i zdravstvene kulture na puno radno vrijeme, na određeno 

vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) 
 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

-životopis, 

-presliku dokaza o stečenoj spremi  

-presliku uvjerenja o nekažnjavanju. 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. 

 

Uvjeti natječaja: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne 

novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.  i 152/14, 

7/2017, 68/18.).   

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati 

se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz 

prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o 

priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. 

Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola. 

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi 

potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

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 za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve 

u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. 

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama 

HZZ-a i Škole.Natječaj je objavljen 23.04.2019.  

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

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 Škole i to neposredno ili preporučeno na adresu: 

GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ» KOPRIVNICA, dr. Ž.SELINGERA 3a ,48000 

KOPRIVNICA. 

         Ravnatelj: 

        mr.sc.Vjekoslav Robotić 
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