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POZIV NA TESTIRANJE 
 

Testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica informatike, na 

određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno), koji je objavljen dana 20. veljače 2020. 

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

oglasnoj ploči  Osnovne škole Stjepana Radića, http://os-sradica-metkovic.skole.hr/ u rubrici pod 

nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“  

 

Usmeno testiranje će se održat će dana  9. ožujka 2020. godine, s početkom u  12 sati, 

u Osnovnoj školi  Stjepana Radića, Kralja Zvonimira 8, 20350 METKOVIĆ 

 

- 11.55 sati  / Dolazak i utvrđivanje identiteta kandidata (kabinet Informatika) 

- 12.00 – 12.20   / Procjena i vrednovanje znanja i sposobnosti kandidata usmenim testiranjem 

- razgovorom -intervju (kabinet Informatika) 

 

 

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati: 

 
R. broj Prezime i ime kandidata 

1. ILIĆ, MARIJANA 

   

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

određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja. 

 

PRAVILA TESTIRANJA: 

 
   Kandidat pristupa procjeni i vrednovanju znanja i sposobnosti kandidata usmenim testiranjem - 

razgovorom (intervju) u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine u 12 sati. Članovi Povjerenstva će 

postaviti 3 pitanja. Predviđeno vrijeme razgovora je do 20 minuta, a maksimalan broj bodova koje 

kandidat može ostvariti je 45 bodova. 

Nakon obavljenog usmenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja kandidata koji su 

pristupili testiranju. 

Povjerenstvo će dostaviti ravnateljici Škole izvješće o provedenom postupku, a uz izvješće će 

priložiti rang-listu kandidata. 

http://os-sradica-metkovic.skole.hr/


Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost Školskog odbora donijet će ravnateljica 

Škole na temelju rang-liste. 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zaključivanja ugovora o radu dostavi 

izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. 

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog 

odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na 

mrežnoj stranici OŠ Stjepana Radića u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrika 

„REZULTATI IZBORA“. 

  

Poziv za testiranje objavljen  je dana 4. ožujka 2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole 

Stjepana Radića, http://os-sradica-metkovic.skole.hr/ u rubrici pod nazivom  

„ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrika „POZIVI NA TESTIRANJE“. 

 

                                                                               

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 
 

http://os-sradica-metkovic.skole.hr/

