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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE    

KLASA: 112-01/21-01/09 

URBROJ: 2113/04-380-22-21-19 

Oroslavje, 14.10.2021. 

 

 

 Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za 

zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te 

vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Povjerenstvo za provedbu natječaja (dalje u 

tekstu: Povjerenstvo) upućuje 

 

POZIV NA TESTIRANJE 

 

Testiranje kandidata u postupku provedbe natječaja za radno mjesto učitelja tjelesne i 

zdravstvene kulture, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno  koji je objavljen dana 

16.9.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Oroslavje Oroslavje, http://www.os-

oroslavje.skole.hr u izborniku „Natječaji za radna mjesta“  

 

održat će se dana 21.10.2021. godine s početkom u 11,30 sati u  

Osnovnoj školi Oroslavje, A. Mihanovića 6, Oroslavje  

 

- 11,30 sati - dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata 

- 11,45 sati - pisana provjera (testiranje) 

 

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati: 

 

Redni broj Ime i prezime  

1. Kristina Škudar 

2. Petra Iskrić 

3. Nikola Lešković 

4. Nikola Oto 

5. Filip Kontak 

6. Martina Debeljak 

7. Sara Štefanac 

8. Katarina Žigman 

9. Jasmina Lisak 

10. Sanja Zrnić 

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena 

određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom u postupku. 
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PRAVILA TESTIRANJA: 
 

Testiranju može pristupiti kandidat s liste kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo za 

provedbu natječaja (u daljem tekstu: Povjerenstvo). 

Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. 

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu 

ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja. 

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet ili je 

Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja te čija prijava nije 

pravodobna i potpuna. 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata  Povjerenstvo će mu uručiti test. 

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime na označenom mjestu u 

testu. 

Test se piše isključivo kemijskom olovkom, a sadrži deset pitanja iz općeg dijela i 

deset pitanja iz posebnog dijela. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija 

- razgovarati s prisutnima u prostoriji 

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov 

rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo 

utvrđuje rezultat testiranja za kandidate koji su pristupili testiranju. 

 Pravo na pristup razgovoru ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 5 

bodova od ukupno 10 mogućih bodova iz općeg dijela i najmanje 5 bodova od ukupno 10 

mogućih bodova iz posebnog dijela. 
 

Kandidati koji ostvare dovoljan broj bodova na pisanom dijelu testiranja 

pozivaju se na razgovor s Povjerenstvom. 

Poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavit će se na mrežnoj stranici škole  

http://www.os-oroslavje.skole.hr u izborniku „Natječaji za radna mjesta“. 

    

Razgovor s kandidatom obavlja Povjerenstvo i ravnateljica škole. 

Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija 

kandidata za rad u školskoj ustanovi. 

Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10.  

U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Povjerenstva sudjeluje ravnateljica 

škole. 

Članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja, a pojedinačno vrednuju 

kandidata nakon što je odgovorio na sva pitanja. Konačan broj bodova utvrđuje se kao 

aritmetička sredina zbroja pojedinačno dodijeljenih bodova.  

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova. 

 

 Pri ulasku u školu kandidat je obavezan pridržavati se epidemioloških mjera. 
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PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE: 

 

Opći dio: 
 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5./12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  

68/18., 98/19., 64./20.) 

 

Posebni dio: 
 

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“ br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.) 

 

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama 

u razvoju („Narodne novine“ br. 24/15.) 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 


