
 

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09,m 92/10., 105-10-istravak, 90/11., 16/12., 

86/12., 94/13. i 152/14),  Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin raspisuje 
 

 

NATJEČAJ 

za popunjenje slobodnih radnih mjesta 

 

1. Fizika - nepuno radno vrijeme od 19 sati nastave tjedno na neodređeno 

vrijeme, 

2. Radioničke  vježbe u elektrotehničkoj struci – nepuno radno vrijeme od 4 sata 

vježbi tjedno na neodređeno vrijeme, 

3. Geografija – nepuno radno vrijeme od 13 sati nastave tjedno na određeno 

vrijeme do povratka nastavnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta 

4. Hrvatski jezik – nepuno radno vrijeme od 10 sati nastave tjedno na određeno 

vrijeme do povratka nastavnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta, 

5.Talijanski jezik – nepuno radno vrijeme od 18 sati nastave tjedno, na određeno 

vrijeme do povratka nastavnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta 

6. Talijanski jezik – puno radno vrijeme od 40 sati radnog vremena tjedno, na 

određeno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja, 

7. Biologija – nepuno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno na određeno vrijeme 

do povratka nastavnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

8. Tehničko crtanje i dokumentiranje i  praktična nastava u elektrotehničkoj struci 

– puno radno vrijeme na određeno vrijeme do povratka nastavnika s bolovanja. 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i 

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u 

srednjem školstvu. 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: diplomu, životopis, 

elektronički zapis o radno pravnom statusu i uvjerenje o nekažnjavanju. 

Na objavljena slobodna radna mjesta  mogu se javiti osobe oba spola. 

Natječaj je otvoren od 11. do 19. listopada 2016. godine. 

Prijave s dokazima dostaviti na adresu: Gimnazija i strukovna škola Jurja 

Dobrile, Pazin, 52000 Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Škole. 

 

 

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA 

      JURJA DOBRILE PAZIN 

      

 
      

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


