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Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za grafiku, dizajn i medijsku 
produkciju,  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje 
radnog odnosa na radno mjesto NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA daje kandidatima: 
 

OBAVIJEST I UPUTE O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I VREDNOVANJU 
KANDIDATA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ  

 
na radno mjesto: 
 
- HRVATSKI JEZIK- 1 izvršitelj / izvršiteljica  na neodređeno puno radno vrijeme 
 
I. Vrijeme i mjesto održavanja selekcijskih postupaka 
   
            Pisano testiranje održat će se na adresi Getaldićeva 2, Zagreb, dana 15.09.2021. 
(srijeda), u 14:00 sati za sve prijavljene kandidate. 
 
            Usmeno testiranje (intervju) održat će se na adresi Getaldićeva 2, Zagreb, za 
minimalno 10, a maksimalno 20 kandidata, ovisno o rezultatima ranijih provjera. 
 
II. Pravila testiranja 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, tj. 
ispravama, i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo poziva na pisanu provjeru.  

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću 
osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo predočavanje iste 
radi utvrđivanja identiteta.  

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  
            Nakon pisane provjere, odabrani Kandidati bit će pozvani na intervju putem web-
stranice škole. 
 
III. Povjerenstvo 
 
Sukladno čl. 3 i čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za Grafiku dizajn i 
medijsku produkciju, Ravnatelj je imenovao sljedeće članove Povjerenstva: 
 
1. Tajnik Ivan Smiljanić, predsjednik povjerenstva 
2. Pedagog Boris Kern, član 
3. Nastavnica Mateja Vignjević, član 
 
 



 
IV.  Način testiranja i bodovanja 
 

Testiranje se obavlja pisanim testiranjem i razgovorom s članovima Povjerenstva. 
 
            Povjerenstvo testiranjem kandidata utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine te  
interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio 
prijavu. 

Pisano testiranje sastoji se od 9 pitanja. Motivacijsko pismo (kao odgovor na 10. pitanje) 
svakog kandidata prilaže se pisanom testu i boduje zajedno s ostalim odgovorima. Povjerenstvo 
zajednički boduje odgovore s maksimalno 3 boda po odgovoru. Pisani test može donijeti 
maksimalnih 30 bodova.  

 
Intervju se boduje s najviše 15 bodova, a svaki član Povjerenstva ima pravo ocijeniti 

ukupne odgovore kandidata bodovima 1-5.  
 

S kandidatima koji su na razgovoru dobili najviši broj bodova Povjerenstvo će provesti 
drugi krug razgovora, na kojem će sudjelovati i ravnatelj škole. 
  

Kandidati s najvišim brojem bodova bit će pozvani na drugi krug razgovora mailom i 
telefonom. 
 

 

V. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja 
 

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema 
ukupnom broju bodova te je dostavlja ravnatelju škole. Na temelju dostavljene rang-liste 
kandidata ravnatelj odlučuje kojeg će od tri najbolje rangirana kandidata predložiti Školskom 
odboru za zasnivanje radnog odnosa.  

 
Prije donošenja odluke o kandidatu, ravnatelj zadržava pravo pozvati kandidate na 

razgovor.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web-stranici Škole. 
 

VI. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto nastavnik hrvatskog 
jezika 
 

Statut Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju (web škole) 

KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA HRVATSKI JEZIK ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE (NN 10/19)  
 
 
Povjerenstvo za procjenu 

i vrednovanje kandidata za zapošljavanje 
 

 



 


