
 

 REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN  

Klasa: 112-06/21-01/1  

Urbroj: 2186-151-01-21-1  

Varaždin, 8. lipnja 2021.  

 

Na temelju članka Plana prijema pripravnika u 2021. godini kojeg je donio MZO KLASA 

100-01/20-01/00005 URBROJ 533-05-21-0005 7. travnja 2021.godine, Prva gimnazija 

Varaždin objavljuje  

 

JAVNI POZIV 

za prijam za pripravnika  

 

1. Stručni suradnik/ca pedagog 1 izvršitelj na puno određeno vrijeme do 12 mjeseci 

 

Uvjeti:  

 

Kandidati moraju imati završeni sveučilišni diplomski studij prema Pravilniku o stručnoj 

spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.  

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje su u vrijeme trajanja ovog natječaja 

prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju 

u obrazovnoj razini. Nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru pripravništva do 6 

mjeseci mogu se ponovo uključiti u preostalom trajanju do 12 mjeseci u zvanju u obrazovnoj 

razini prema prethodno odobrenoj mjeri pripravništva. 

 

Prijavi je potrebno priložiti: potpisan životopis, presliku diplome, presliku domovnice, 

presliku radne knjižice (ili potvrdu mirovinskog osiguranja o tome da osoba nije u sustavu 

mirovinskog osiguranja ako nema radnog staža, ili potvrdu mirovinskog osiguranja o 

ostvarenom stažu), dokaz da je kandidat prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 

potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).  

 

Sa kandidatima koji se prijave u roku, te ispunjavaju tražene uvjete, obavit će se razgovor.  

Vrijeme održavanja razgovora bit će objavljeno na oglasnoj ploči i web stranici škole, 

najmanje pet dana prije održavanja razgovora. 

 

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Škole i web stranici škole, na Zavodu za 

zapošljavanje-Područni ured Varaždin, te je otvoren od  8. lipnja 2021. godine do  17. 

lipnja 2021. godine. 

 

Nepotpune i  nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

Ovjerenu ili originalnu dokumentaciju nakon provedenog natječaja vraćamo. 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.  

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se 

u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno 

pravo. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-



3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 

br.121/2017.) trebaju priložiti dokaze navedene na stranici Ministarstva branitelja, na poveznici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%2

0DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU

.pdf 

RAVNATELJICA 

        Janja  Banić,dipl.inf. 
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