
PRVA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U GRADU ZAGREBU 
IVANIĆGRADSKA 41 A 
10000 ZAGREB 
KLASA: 112-01/19-04/03 
URBROJ: 251-656-19-1 
Zagreb, 04. ožujak 2019. godine 
 
Temeljem čl. 107. i čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                           

( „NN“87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/12., 94/2013., 

152/2014.,7/2017. i 68/2018. ), Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu, Ivanićgradska 41 A, 

Zagreb, 

raspisuje: 
 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOGA MJESTA 
( m/ž ) 

 
1. Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj/ica, na nepuno radno vrijeme ( 16 sati tjedno ), na 

neodređeno vrijeme. 

2. Učitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj/ica, na nepuno radno vrijeme ( 18 sati tjedno ), na 

određeno vrijeme. 

 

UVJETI: Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 

87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/12., 94/2013., 

152/2014.,7/2017. i 68/2018.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnoj školi ( NN br. 6/2019. ) 

 Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
 

- Životopis 
- Neovjerenu presliku domovnice 
- Neovjerenu presliku diplome o stečenoj visokoj stručnoj spremi 
- Neovjerenu presliku potvrde/uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 

ne stariju od 6. mjeseci 
- Ispis mirovinskog staža 

 
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 
pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 
 
Prijave treba dostaviti od 04. ožujka 2019., zaključno sa danom 12. ožujak 2019., na adresu škole: 
 
Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu 
Ivanićgradska 41 A 
10 000 Zagreb 
 
sa naznakom za natječaj. 
 



Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i 
koja je podnesena u roku. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. 
 


