Текст конкурса
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“
12220 Велико Градиште
Бошка Вребалова бр. 1
телефон: 012/76-62-633
Васпитач на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
Број извршилаца: 1
Услови за рад:
1) да има одговарајуће образовање. Под одговарајућим образовањем сматра се високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач или високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем васпитач;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе,
оригинал/оверена копија уверења о држављанству, оригинал/оверена копија уверења о
неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се изводи образовно васпитни рад уколико је
неопходан.
Трајање радног односа: одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.
Радно време: пуно.
Рок за подношење пријаве: осам дана од дана објављивања огласа у Публикацији Послови.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу секретар, Милан Митић.
Адреса на коју се подносе пријаве: Бошка Вребалова бр. 1, Велико Градиште.

