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Gornji Mihaljevec, 27. kolovoza  2019. 

 
Na temelju projekta „Škole jednakih mogućnosti“ – osiguravanje pomoćnika učenicima s 
teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2019./2020. i Pravilnika o 
pomoćnicima u nastavi te stručnih komunikacijskih posrednika (NN 102/18), ravnateljica Osnovne 
škole Gornji Mihaljevec raspisuje 

NATJEČAJ 
za pomoćnike/ce u nastavi učenicima s teškoćama  
nepuno određeno radno vrijeme, 30 sati tjedno – 2 izvršitelja 
 
UVJETI:  

 Najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje 

 Protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak  
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, presliku svjedodžbe 
ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). 
 
Prednost kod izbora imati će kandidati koji su već bili pomoćnici i imaju završenu edukaciju. 
 
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni 
su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na 
koje se pozivaju. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni 
su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 
103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, 
a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20
za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana 
objave natječaja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Obavijest o izabranom kandidatu bit će objavljena na web stranici škole: 
os-gornji-mihaljevec-skole.hr link: natječaji, u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i 
neće se pojedinačno dostavljati neizabranim kandidatima. 
Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: 
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC 
Gornji Mihaljevec 83 
40306 Macinec 
Natječaj je otvoren od 27. kolovoza do 04. rujna 2019. godine. 
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim 
dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. 

 

 

         Ravnateljica: 

        Karmen Sklepić, dipl. učitelj 
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