
OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA 

RIJEKA 

Kvaternikova 49, Rijeka 

 

KLASA: 112-01/20-01-04 

URBROJ: 2170-55-01-20-04 

 

Rijeka, 14. siječnja 2020. 

 

POZIV KANDIDATIMA 

NA NATJEČAJU ZA UČITELJA/ICU HRVATSKOG JEZIKA 

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA 

na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, do povratka radnice na rad, i učitelja hrvatskoga jezika na 

neodređeno nepuno radno vrijeme 13 sati tjedno, koji je objavljen dana 12. prosinca 2020.  na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vežica, 

Rijeka: 

1. PISANA PROVJERA i razgovor/intervju  

 održat će dana 20. siječnja 2020. godine (ponedjeljak), s početkom u 9 sati,  

 u Osnovnoj školi Vežica, Kvaternikova 49, Rijeka  u učionici broj 7 (prizemlje, lijevo – učionica 

za geografiju) 

- 9 sati -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata/kinja 

- 9:10  sati  - Pisana provjera (testiranje) 

- 10:45 – objava rezultata pisane provjere 

- 11:00 – razgovor/intervju s kandidatima koji su ostvarili 50% i više bodova na pisanoj provjeri. 

-  

 Na testiranje se pozivaju sljedeći  kandidati/kandidatkinje: 

Redni 

broj 

Prezime i ime kandidata 

 1.  Lucija Anić 

2.  Jan Bačić 

3.  Eda Elekeš Dermit 

4.  Andrea Fodor Matijević 

5.  Lucija Filipović 

6.  Florentina Horvat 

7.  Zoran Kušić 

8.  Vedrana Pavić Bistrović 

9.  Linda Resman 

10.  Ana Sučić 

   

Ako kandidat/kinja  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za 

početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja. 

 



PRAVILA TESTIRANJA: 

Pisana  provjera obuhvaća područje nastave Hrvatskoga jezika, osnovnoškolskoga plana i programa te kurikula 

za predmet Hrvatski jezik, sadržaje vezane za kurikularnu reformu – Škola za život. U razgovoru s kandidatima 

Povjerenstvo će provjeravati i digitalne kompetencije kandidata (rad u e-Matici i e-Dnevniku).  

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se 

utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje. 

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da 

ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune. 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima Povjerenstvo će podijeliti zadatke kandidatima. 

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na papiru. 

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Predviđeno vrijeme pisanja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 

30.          

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno: 

- koristiti se literaturom odnosno bilješkama, 

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija  

- razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.     

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

neće priznati niti ocijeniti. 

Nakon pisane provjere Povjerenstvo utvrđuje rezultat za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na 

pristup usmenoj provjeri – intervjuu  s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na pisanoj provjeri ostvario 

najmanje 15 bodova od ukupno 30 mogućih. 

Ako kandidat/kinja zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.  

Rezultat pisane provjere i poziv kandidatima na usmenu provjeru (intervju) Povjerenstvo će priopćiti 

kandidatima/kandidatkinjama i objaviti na web stranici Osnovne škole Vežica.  

Poziv za pisanu provjeru kandidata na natječaju  i razgovor/intervju objavljen  je dana 14. siječnja 2020.  na 

mrežnoj stranici Osnovne škole Vežica.   

 

                                                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 


