
GRADITELJSKA, PRIRODSOLOVNA  
I RUDARSKA ŠKOLA 
Hallerova aleja 3, VARAŽDIN 
Tel: 042/313-292 fax: 200-508 
e-mail: rudak@skole.t-com.hr 
 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„NN“ br. 126/12. – pročišćeni tekst)  GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I 
RUDARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 3, VARAŽDIN raspisuje  
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa za popunu radnih mjesta 

 

1. nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike –  1 izvršitelj 
(m/ž)  - 4 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme 

2. nastavnik psihologije – 1 izvršitelj (m/ž) – 1 sat nastave tjedno na neodređeno 
vrijeme 

3. nastavnik hrvatskog jezika – 1 izvršitelj (m/ž) - 18 sati nastave tjedno do 
31.08.2013. godine 

4. nastavnik hrvatskog jezika – 1 izvršitelj (m/ž) - 3 sata nastave tjedno do 
31.08.2013. godine 

5. nastavnik engleskog jezika – 1 izvršitelj (m/ž) - 6 sati nastave tjedno do 
31.08.2013. godine 

6. nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršitelj (m/ž) – 2 sata nastave tjedno do 
31.08.2013. godine 

7. nastavnik TZK – 1 izvršitelj (m/ž) - 10 sati nastave tjedno do 31.08.2013. godine 
8. nastavnik geografije - 1 izvršitelj (m/ž) – 4 sata nastave tjedno do 31.08.2013. 

godine 
9. nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja strojarstva – 1 izvršitelj (m/ž) – 

6 sati nastave tjedno do 31.08.2013. godine 
10.  nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja graditeljstva – 1 izvršitelj (m/ž) 

– 10 sati nastave tjedno do 31.08.2013. godine 
11. nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja kemije – 1 izvršitelj (m/ž) – 18 

sati nastave tjedno do 31.08.2013. godine 
12. nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja prehrane – 1 izvršitelj (m/ž) – 

21 sati nastave tjedno do 31.08.2013. godine 
13. nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja kemije i prehrane – 1 izvršitelj 

(m/ž) – 18 sati nastave tjedno do 31.08.2013. godine 
 
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 
obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i ostalim važećim propisima. 

 
Prijave s dokumentacijom (preslike) – životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz 
o pedagoško-psihološkom obrazovanju - za kandidate koji su ga naknadno stekli, 
domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci podnose se u roku od 
osam dana od dana objave natječaja  na adresu škole: GRADITELJSKA, 
PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 3, 42000 VARAŽDIN  
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
  
Natječaj je objavljen 25. 02. 2013. godine i otvoren je do  05.03. 2013. godine. 
 

          Ravnatelj: 
         Zoran Hajek, dipl.ing.  


