Obavijest po natječajima za radna mjesta
Autor: Tihomir Pintarić, 16. 11. 2017.

Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaje za
radna mjesta objavljene dana 23.10.2017. daje se obavijest kako slijedi.
Za profesora skupine strukovnih predmeta iz područja ekonomije na
neodređeno vrijeme izabrana je Andrea Kovačević (magistra ekonomije sa
položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem), za profesora strukovnih
predmeta iz područja poslovne administracije na određeno vrijeme izabrana je
Katarina Šokić (diplomirani pravnik sa položenim pedagoško psihološkim
obrazovanjem), za profesora kompjutorske daktilografije na određeno vrijeme
Katica Tadić (magistra znanosti polja ekonomije sa položenim pedagoško
psihološkim obrazovanjem i potvrdom o poznavanju MS Oficea), za profesora
hrvatskog jezika na određeno vrijeme Željko Mačić (magistar edukacije
hrvatskog jezika) i za profesora njemačkog jezika na određeno vrijeme Katarina
Krajačić (magistra edukacije njemačkog jezika).

Natječaj za radna mjesta
Autor: Tihomir Pintarić, 23. 10. 2017.

Zagreb, 23.10.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta:
- profesor skupine strukovnih predmeta iz područja ekonomije, 1 izvršitelj, 11
sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje:
diplomirani ekonomist sa položenim položenim ispitom iz pedagoško psiholoških predmeta
- profesor skupine strukovnih predmeta iz područja poslovne administracije, 1
izvršitelj, 11 sati nastave, određeno do 31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci,
potrebno zvanje: diplomirani pravnik sa položenim položenim ispitom iz
pedagoško - psiholoških predmeta
- profesor kompjutorske daktilografije, 1 izvršitelj, 16 sati nastave, određeno do
31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebna zvanja: diplomirani
ekonomist ili diplomirani pravnik ili VSS društvenog smjera sa položenim
ispitom iz pedagoško - psiholoških predmeta uz obvezno poznavanje
kompjutorske daktilografije i potvrdom o poznavanju MS office-a
- profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 11 sati nastave, određeno do
31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor hrvatskog
jezika
- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, određeno do
31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor njemačkog
jezika.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

Obavijest po natječaju za druge oblike rada
Autor: Tihomir Pintarić, 19. 9. 2017.

Zagreb, 19.09.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaj za
osobne asistente učenicima (pomoćnike u nastavi) daje se obavijest kako
slijedi.
Izabrani kandidati su Nada Gluhak, Irena Darmopil i Ivana Benković.

Obavijest po natječajima za radna mjesta
Autor: Tihomir Pintarić, 13. 9. 2017.

Zagreb, 13.09.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaje za
radna mjesta objavljene dana 17.08.2017. daje se obavijest kako slijedi.
Za profesora informatike na neodređeno vrijeme izabrana je Jasmina Kljunić
(magistra edukacije informatike), za profesora sociologije na neodređeno
vrijeme izabran je Ante Babačić (profesor sociologije) i za profesora hrvatskog
jezika na određeno vrijeme izabran je Željko Mačić (magistar edukacije
hrvatskog jezika).

Natječaj za druge oblike rada
Autor: Tihomir Pintarić, 29. 8. 2017.

Zagreb, 29.08.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova:
- osobni asistent učeniku (pomoćnik u nastavi), 3 izvršitelja, 30 sati tjedno,
ugovor o djelu, određeno do kraja nastavne godine, potrebna zvanja: VŠS ili
VSS obrazovnog smjera
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

Natječaj za radno mjesto spremačice
Autor: Tihomir Pintarić, 30. 5. 2017.

Zagreb, 30.05.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- spremačice, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno do povratka
zaposlenice sa bolovanja, a najdulje do 15 dana.
Potrebna zvanja: NKV
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Rok za prijavu kandidata: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Isključivo osobni dolazak u tajništvo škole od 9,00 do 11,00 sati sa dokazima o
ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike svjedodžbe,
domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne
vodi kazneni postupak).

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor njemačkog jezika
Autor: Tihomir Pintarić, 11. 5. 2017.

Zagreb, 11.05.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj objavljen
dana 24.04.2017. za radno mjesto profesora njemačkog jezika na određeno
puno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.
Izabrani kandidat je Tanja Ivančić.

Natječaj za radno mjesto profesor njemačkog jezika
Autor: Tihomir Pintarić, 24. 4. 2017.

Zagreb, 24.04.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno do
povratka zaposlenice sa bolovanja i porodiljnog dopusta, probni rad šest (6)
mjeseci
Potrebna zvanja: profesor njemačkog jezika.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole
Autor: Tihomir Pintarić, 7. 4. 2017.

Upravna škola Zagreb
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30
Klasa: 112-01/17-02-02/44
Urbroj: 251-283-17-02-1
Zagreb, 06.04.2017.

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) te članka 57. stavak 1.
Statuta Upravne škole Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, Školski odbor
raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

1. Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:
- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili
stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu,
a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi,
- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama
u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za
obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim
poslovima u školskim ustanovama.

2. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
•
•
•
•
•

životopis,
dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini stručne spreme (diploma, a za
kandidate s obvezom polaganja stručnog ispita/stjecanjem pedagoških
kompetencija i uvjerenje /potvrda o ispunjenju zakonskih obveza),
dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO-e i potvrda
školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
dokaz o državljanstvu,
dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u
školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni
postupak, ne starije od šest mjeseci).

3. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici
dostaviti na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30,
10000 Zagreb, s naznakom "natječaj za ravnatelja - ne otvarati".
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava.

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor pravne grupe predmeta
Autor: Tihomir Pintarić, 17. 3. 2017.

Zagreb, 17.03.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj objavljen
dana 03.03.2017. za radno mjesto profesora pravne grupe predmeta na
određeno nepuno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.
Izabrani kandidat je Katarina Šokić.

Natječaj za radno mjesto profesor pravne grupe predmeta
Autor: Tihomir Pintarić, 3. 3. 2017.

Zagreb, 03.03.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- profesor pravne grupe predmeta, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, određeno do
31.08.2017, probni rad pet (5) mjeseci
Potrebna zvanja: diplomirani pravnik.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole.

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor kompjutorske
daktilografije
Autor: Tihomir Pintarić, 2. 3. 2017.

Zagreb, 02.03.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj objavljen
dana 15.02.2017. za radno mjesto profesora kompjutorske daktilografije na
određeno puno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.
Izabrani kandidat je Katica Tadić.

Obavijest po natječajima za radna mjesta
Autor: Tihomir Pintarić, 24. 2. 2017.

Zagreb, 24.02.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaje objavljene
dana 07.02.2017. za radna mjesta profesora ekonomske grupe predmeta na
neodređeno puno radno vrijeme, profesora matematike na neodređeno nepuno
radno vrijeme, profesora ekonomske grupe predmeta na određeno nepuno
radno vrijeme, profesora pravne grupe predmeta na određeno nepuno radno
vrijeme, profesora informatike na određeno nepuno radno vrijeme i profesora
njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme daje se obavijest kako
slijedi.
Za profesora ekonomske grupe predmeta na neodređeno puno radno vrijeme
izabrana je Martina Mišić (diplomirani ekonomist sa položenim pedagoško
psihološkim obrazovanjem), za profesora matematike na neodređeno nepuno
radno vrijeme izabran je Viktor Grantverger (magistar edukacije matematike),
za profesora ekonomske grupe predmeta na određeno nepuno radno vrijeme
izabrana je Andrea Kovačević (magistra ekonomije sa položenim pedagoško
psihološkim obrazovanjem), za profesora pravne grupe predmeta na određeno
nepuno radno vrijeme izabran je Bartul Marušić (magistar prava), za profesora
informatike na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je Josipa Manjgotić
(magistra edukacije informatike) i za profesora njemačkog jezika na određeno
nepuno radno vrijeme izabrana je Katarina Krajačić (magistra edukacije
njemačkog jezika).

Natječaj za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografije
Autor: Tihomir Pintarić, 15. 2. 2017.

Zagreb, 15.02.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- profesor kompjutorske daktilografije, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja
Potrebna zvanja: diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili VSS
društvenog smjera uz obvezno poznavanje kompjutorske daktilografije.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole.

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor kompjutorske
daktilografije
Autor: Tihomir Pintarić, 14. 2. 2017.

Zagreb, 14.02.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj objavljen
dana 02.02.2017. za radno mjesto profesora kompjutorske daktilografije na
određeno puno radno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.
Po natječaju nije izabran kandidat.

Natječaj za radna mjesta
Autor: Tihomir Pintarić, 7. 2. 2017.

Zagreb, 07.02.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
- profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci
- profesor matematike, 1 izvršitelj, 2 sata nastave, neodređeno, probni rad šest
(6) mjeseci
- profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršitelj, 8 sati nastave, određeno do
31.08.2017, probni rad šest (6) mjeseci
- profesor pravne grupe predmeta, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, određeno do
31.08.2017, probni rad šest (6) mjeseci
- profesor informatike, 1 izvršitelj, 12 sati nastave, određeno do 31.08.2017,
probni rad šest (6) mjeseci
- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 11 sati nastave, određeno do
31.08.2017, probni rad šest (6) mjeseci
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole.

Natječaj za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografije
Autor: Tihomir Pintarić, 2. 2. 2017.

Zagreb, 02.02.2017.
Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
- profesor kompjutorske daktilografije, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,
određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja
Potrebna zvanja: diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili VSS
društvenog smjera uz obvezno poznavanje kompjutorske daktilografije.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.
Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.
Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja
(zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu
i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu
škole.

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor informatike
Autor: Tihomir Pintarić, 16. 1. 2017.

Zagreb, 16.01.2017.
Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno
mjesto profesora informatike na određeno nepuno radno vrijeme daje se
obavijest kako slijedi.
Izabrani kandidat je Josipa Manjgotić.

