
OSNOVNA ŠKOLA 
VLADIMIRA NAZORA 
P O T P I Ć A N 
 
Klasa: 112-02/22-01/01 
Urbroj: 2144-20-01-22-10 
 
Potpićan, 3. veljače 2022. 
 
 
 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem 
članka 10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan 
o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan upućuje 
 
 

POZIV KANDIDATKINJAMA/KANDIDATIMA NA INTERVJU (RAZGOVOR) 
 

 Intervju (razgovor) s kandidatkinjama/kandidatima prijavljenima na natječaj za popunu 

sljedećih radnih mjesta: 

1. UČITELJA/UČITELJICU MATEMATIKE – na 25 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 

povratka zaposlenika/ce na rad 

2. UČITELJA/UČITELJICU INFORMATIKE – na 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 

povratka zaposlenika/ce na rad, 

 

koji je objavljen 21. siječnja 2022. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i na mrežnoj stranici škole ( http://os-vnazora-potpican.skole.hr/) i na oglasnoj ploči 

školske ustanove održati će se u utorak, 8. veljače 2022. godine u Osnovnoj školi Vladimira Nazora 

Potpićan ( u prostoru učionice broj 5 – s desne strane hodnika) po sljedećem rasporedu: 

 

RB IME I PREZIME  
KANDIDATKINJE/ KANDIDATA 

PREBIVALIŠTE VRIJEME INTERVJUA 

1. A. R. J. Nedešćina 13:00 h 

2. I. G. Labin 13:20 h 

3. E. B. Pula 13:40 h 

 

 Kandidatkinja/kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na 

natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku. 

 Povjerenstvo u razgovoru s kandidatkinjom/kandidatom vrednuje kompetencije značajne za 

područje rada ( temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne 

vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u školi, očekivanja kandidata). 

 Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidatkinju/kandidata općom ocjenom od 0 do 5 

bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinoga kandidata/kandidatkinju je 

zbroj pojedinačnih ocjena svih planova Povjerenstva. 



 Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne 

dokumentacije i obavljenoga intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o 

provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju Škole. 

 Kandidati su obavezni donijeti COVID potvrdu (ili potvrdu o preboljenju/negativan test ne 

stariji od 48 sati). 

 

 

      Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje 

                  kandidatkinje/kandidata 

  


