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Na5ice, 25. oiltjka 2020.

Na temelju dlanka 125. i dlanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
Skoli (Narodne novine, broj 87108., 86109.,92110., 105/10., - Ispr. 90lll., 5112., 16112., 86112.,

94113.,136/14-RUSRH, 152114.,7117.,68/18. i98ll9.), dlanka 71 stavka 1. podstavka 1. Statuta i
dlanka 22. stavka 3. Pravilnika o nadinu i postupku zapoSljavanja u Srednjoj Skoli Isidora
Kr5njavoga NaSice, ravnatelj Srednje Skole Isidora Kr5njavoga Na5ice, donosi

ODLUKU O PONISTENJU NATJEdAJA

koji su objavljeni na mreZnoj stranici i oglasnoj plodi Hrvatskog zavoda za zapolljavanje i
mreZnoj stranici Srednje Skole Isidora Kr5njavoga Na5ice www.ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr u
rubrici ,,Natjedaj" i oglasnoj plodi Srednje Skole Isidora KrSnjavoga Na5ice, Na5ice, dana 20.
veljade 2020. godine. Poni5tavaju se natjedaji u cijelosti i obustavlja se postupak propisan
Pravilnikom o nadinu i postupku zapo5ljavanja u Srednjoj Skoli Isidora Kr5njavoga Na5ice, za sva
radna mjesta, kako slijedi:

1. PROF'ESOR/ICA Sp.q,N.fOlSKOG JEZIKA - 4 nastavna sata, na odredeno,

nepuno radno, 7,6 sati tjedno vrijeme do 31. kolovoza 2020. godine -l izvrSiteljlica -

mjesto rada:Na5ice;
2. PROFESOR/ICA ENGLESKOG I NJEMAEKOG JEZIKA _ 19 nastavnih sati,

odredeno, nepuno radno wijeme, 36 sati tjedno - zarrlena za prof. engleskog i njemadkog
jezikana bolovanju, do povratka na rad - I izvr5itelj/ica - mjesto rada: Na5ice;

3. PROFESOR/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - 11 nastavnih

sati na odredeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - zamjena za profesoricu tjelesne i
zdravstvene kulture do povratka na rad - 1 izvr5iteljlica - mjesto rada: Na5ice:

4. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BASTINE ( Prof.
povijesti umjetnosti, dipl. povjesniiar umjetnosti) - 4 nastavna sata, odredeno, nepuno

radno vrijeme, 7,3 sati tjedno do 31. kolovoza 2020. godine -1 izvrSiteljlica - mjesto rada:

NaSice;

5. PROFESOR/ICA POLJOPRMEDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inZenjer
agronomije, smjer mehanizacija) - 6 nastavnih sati, odredeno, nepuno radno vrijeme, 11

sati tjedno do 31. kolovoza 2020. godine -1 izwSitelj/ica - mjesto rada: Na5ice;
6. PROFESOR/ICA POLJOPRMEDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inienjer
agronomije, smjer agroekonomika) - 4 nastavna sata, odredeno, nepuno radno vrijeme,
7 ,3 sati tjedno do 31. kolovoza 2020. godine -1 izvr5itelj/ica - mjesto rada: Na5ice;

7. PROFESOR/ICA STRUKOYNIH PREDMETA IZ PODRUdJA
EI,EKTROTEHNIKE (Mag. ili dipl.ing. elektrotehnike, smjer raiunarstvo i
komunikacije) - 20,5 nastavnih sati na odredeno, puno radno vrijeme do 31. kolovoza
2020. godine - 1 izvr5iteljlica- mjesto rada:Na5ice.

8. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE
SLASTIdAR/KA (Majstor/ica slastiiar/ka) - 29 nastavnih sati, odredeno, nepuno radno
vrijeme, 36 sati tjedno do 31. kolovoza 2020. godine -1 izvr5itelj/ica - mjesto rada: NaSice.


