
 
 
X. gimnazija „ Ivan Supek “ 
Klaićeva 7, Zagreb 
 
KLASA: 112-01/19-02/06 
URBROJ: 251-102-01-19-1 
 
Zagreb, 1. listopada 2019. 
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) X. gimnazija „ Ivan  
Supek “,  10 000 Zagreb, Klaićeva 7, raspisuje 

 

NATJEČAJ 
za radna mjesta 

 
1. nastavnika matematike – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (30 radnih sati) 
do 31. kolovoza 2020.   
2. nastavnika matematike i fizike – 1 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme, potrebno 
poznavanje engleskoga jezika  
3. nastavnika povijesti – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (26 radnih sati) do 
31. kolovoza 2020. 
4. nastavnika geografije – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (33 radna sata) do  
31. kolovoza 2020. 
5. nastavnika glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (37 radnih 
sati) 
6. nastavnika etike – 1 izvršitelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (37 radna sata) 
7. nastavnika likovne umjetnosti – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (33 
radna sata) do povratka radnice s porodnog dopusta, potrebno poznavanje engleskoga jezika 
8. nastavnika biologije -  1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme, potrebno poznavanje 
engleskoga jezika 
9. nastavnika matematike i informatike – 1 izvršitelj, ne neodređeno, puno radno vrijeme, 
potrebno poznavanje engleskoga jezika 
10. nastavnika matematike i fizike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do 31. 
kolovoza 2020. 
11. nastavnika hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do 
povratka radnice s porodnog dopusta 
12. nastavnika matematike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka 
radnice s porodnog dopusta, potrebno poznavanje engleskoga jezika 
13. nastavnika matematike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka 
radnice s porodnog dopusta 
14. nastavnika matematike i informatike – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 
do 31. kolovoza 2020., potrebno poznavanje engleskoga jezika 
15. nastavnika hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (12 
radnih sati) do 31. kolovoza 2020. 
16. stručni suradnik-knjižničar – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do povratka 
radnice s porodnog dopusta 
17. administrativni referent – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme do povratka 
radnice s bolovanja 
 



Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 
68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih 
škola (NN 1/96 i 80/99) . 

Uz ponudu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku: dokaz o stečenoj spremi, 
dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje i uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi 
kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci). 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. 
stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 
121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje//POPIS%20DOKAZA%
20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
 
Kandidati su dužni vlastoručno potpisati prijavu na natječaj. 
Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. 
Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom 
roku. 
Natjecati su mogu osobe oba spola. 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 
pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjava formalne uvjete i čije su 
prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor 
(intervju). 
Provjera kandidata za radna mjesta pod rednim brojem 6. i 17. se sastoji od dva dijela, pisane 
provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom. 
Provjera kandidata za radna mjesta pod rednim brojem od 1. do 5. i od 7. do 16. se sastoji od 
razgovora s kandidatom. 

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto 
održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na web stranici škole 
najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju 
smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati 
kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja. 

Ponude se dostavljaju na adresu X. gimnazija „ Ivan Supek “, Klaićeva 7, 10 000 Zagreb, uz naznaku 
prijava za natječaj. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole u roku 45 dana od 
dana objave natječaja. 
 
NATJEČAJ JE OTVOREN DO 09. 10. 2019. godine. 
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