
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA 
ZAGREB, GUNDULIĆAVA 23a 
Klasa: 112-02/22-01/04 
Ur. broj: 251-119-22-01 
Zagreb, 18. 1. 2022. 
 
Na temelju članka 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana 
Gundulića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata donosi  
 
Odluku o terminu, mjestu održavanja i sadržaju te području vrednovanja kandidata prijavljenih 
na natječaj za radno mjesto  
 

UČITELJA/UČITELJICE HRVATSKOGA JEZIKA ZA PROVOĐENJE PRIPREMNE NASTAVE 
HRVATSKOGA JEZIKA ZA UČENIKE KOJI IMAJU PRAVO ŠKOLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
 
Dana 9. prosinca 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole objavljen je natječaj za radno mjesto učitelja/učiteljice 
hrvatskoga jezika za provođenje pripremne nastave hrvatskoga jezika za učenike koji imaju pravo 
školovanja u Republici Hrvatskoj na određeno nepuno radno vrijeme (30 sati ukupnog tjednog 
radnog vremena).  
 
Sukladno odredbama Pravilnika provest će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.  
 
Područja vrednovanja kandidata, pravni i drugi izvori:  
 
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20)  

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi  
(NN, broj 112/10)  

3. Kurikulum za osnovne škole RH  

4. Metodika i načini rada.  
 
Provjera se sastoji od provođenja usmenog dijela testiranja kandidata (intervjua).  
 
Kandidati se neće posebno pozivati. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao 
prijavu na natječaj.  
Kandidati su dužni donijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na 
temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora.  
Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je 
Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu 
pravodobne i potpune.  



Kandidatu koji pristupi razgovoru osigurava se jednako vrijeme za predstavljanje (najduže do 20 
minuta). Svaki član Povjerenstva kandidatu ima pravo postaviti do tri pitanja iz područja provjere 
navedenih u ovoj Odluci koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva te je konačan 
rezultat razgovora zbroj bodova svih članova Povjerenstva. 
Nakon obavljenog razgovora, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koji su pristupili 
razgovoru. 
 
Razgovor s kandidatima održat će se u PONEDJELJAK, 24. siječnja 2022. s početkom u 11.30 sati 
u uredu psihologinje.  
 
 
Vrednovanju mogu pristupiti sljedeći kandidati: 
 

  

KANDIDAT/KANDIDATKINJA 

 
1.  Dolores Desančić 

 
2. Jelena Kovačić 

 
3. 

 
Ema MAglić 

 
 

  

 


