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Temeljem članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi
Miroslava Krleže, Zagreb, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje
ODLUKU
o načinu i sadržaju te području vrednovanja i procjeni kandidata prijavljenih na natječaj za
radno mjesto učitelj/ica informatike
I.
Natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike, na neodređeno nepuno radno
vrijeme, objavljen je dana 05. 10. 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Škole
II.
Provjera znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata na natječaj koji ispunjavaju
uvjete provest će se sukladno članku 13. Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja i to razgovorom koji se sastoji od vrednovanja:
▪ intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
▪ informatička pismenost
▪ stručno-pedagoške i metodičke kompetencije
▪ odgojno-obrazovne radnike može se testirati i praktično na način da odrade dio ili
cijeli ogledni nastavni sat.
▪ komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi.
Provjera se sastoji od provođenja usmenog razgovora s kandidatima, koja će se obaviti u OŠ
Jabukovac, Jabukovac 30, 10 000 Zagreb, u utorak 19. listopada 2021. u 9.00 h u
prostorijama stručne službe OŠ Miroslava Krleže /1.kat, novi dio zdrade).
Provjera sa svakim od kandidata/tkinja će trajati do 15 minuta.
Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu
ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidat/kinje prije početka razgovora.
Provjeri ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je
Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu
pravodobne i potpune.
Svaki član Povjerenstva kandidatima ima pravo postaviti pitanja iz područja provjere
navedenih u ovoj odluci koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno
bodovima od 0 do 5 bodova i na kraju zbrajaju.
III.
Nakon provedenog selekcijskog postupka - razgovora s kandidatima, Povjerenstvo
utvrđuje listu kandidata s obzirom na ostvarene rezultate provedenog postupka te
daje obrazloženo mišljenje ostvarenih rezultata nakon obavljenog razgovora s
kandidatima.
Za Povjerenstvo, Ravnateljica
Silvana Galinović, dipl. defektolog

