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KURŠANEC, 21.rujna 2017.  

 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA  

 

 

Osnovna škola Kuršanec , Kuršanec , Glavna 15,  je dana 8.rujna  2017.  objavila  na 

Zavodu za zapošljavanje te  internetskim stranicama i oglasnoj ploči škole, natječaj  za 

popunu sljedećih radnih mjesta : 

1. UČITELJ  EDUKATOR –REHABILITATO R - puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme – 1 
izvršitelj 

2. UČITELJ FIZIKE – nepuno radno vrijeme  24 sata tjedno, neodređeno vrijeme – 1 
izvršitelj  

3. UČITELJ MATEMATIKE -  puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj 
4. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA  - nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno , određeno vrijeme 

do povratka zaposlenice na rad s rodiljnog dopusta  
 

Obavještavaju se svi kandidati koji su se javili na natječaj za popunu navedenog    

radnog  mjesta,  da su  nakon provedenog natječajnog postupka  izabrani: 

 

1. Zvjezdana  Šafarić ,VSS magistar edukacije matematike , na radno mjesto učiteljica 

matematike, na puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme uz uvjet polaganja stručnog 

ispita u roku godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa  

2. Milena  Šengula , VSS, dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom 

prirodoslovlje ,  na radno mjesto učiteljica fizike , na nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno , 

određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku 

od 5 mjeseci sukladno članku 107.stavku 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi 

3. Lana  Mlinarić , VSS, mag.primarnog obrazovanja , na radno mjesto učiteljica edukator- 

rehabilitator , na puno radno vrijeme, određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na 

temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci sukladno članku 107.stavku 11. Zakona 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   

4. Zoran Horvatić ,VSS, magistar edukacije engleskog jezka i književnosti i magistar 

pedagogije,   na radno mjesto učitelj engleskog jezika, na nepuno radno vrijeme 15 sati 

tjedno, određeno vrijeme do povratka na rad radnice Ine Sušec  

 

 

       

  

      


