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REPUBLIKA HRVATSKA  

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE    

KLASA: 112-01/21-01/09 

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

Oroslavje, 22.10.2021. 

 

 

 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) objavljuje 

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) 

 

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom 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 25.10.2021. godine s početkom u 11,00 sati u  

Osnovnoj školi Oroslavje, A. Mihanovića 6, Oroslavje  

 

Na razgovor (intervju) se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju 

(pisanoj provjeri) prema sljedećem rasporedu: 

 

Redni  

broj 

Ime i prezime 

kandidata/kandidatkinje 

Vrijeme 

 razgovora 

1. Petra Iskrić 11,00 

2. Filip Kontak 11,20 

3. Nikola Lešković 11,40 

4. Kristina Škudar 12,00 

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili 

pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom u 

postupku. 

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. 

 

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.  

http://www.os-oroslavje.skole.hr/
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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. 

 

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata 

prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju (pisanoj provjeri) i razgovoru 

(intervjuu). 

 

Poziv na razgovor (intervju) objavljen je dana 22.10.2021. na mrežnoj stranici škole  

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

 

 Pri ulasku u školu kandidati su obvezni pridržavati se epidemioloških mjera. 

 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

http://www.os-oroslavje.skole.hr/

