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PREDMET: Poziv kandidatima na usmenu procjenu za radna mjesta objavljena u Natječaju za radna  

       mjesta od 5. listopada 2020. 
 
 
 
 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje poziva kandidate za radna 
mjesta objavljena u Natječaju za radna mjesta (KLASA: 112-01/20-01/0111,URBROJ: 2149/13-01-20-1) 
objavljenog 5. listopada 2020. na mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na usmenu procjenu koja će se održati u prostorijama Osnovne škole kralja Tomislava 
Našice 27. listopada 2020.  

Povjerenstvo za procjenu i zapošljavanje donijelo je odluku kojom će se postupak procjene i 
vrednovanja kandidata za sva radna mjesta za koja je objavljen natječaj provesti u skraćenom postupku 
te će biti provedena samo usmena procjena kandidata. 

Usmenoj procjeni mogu pristupiti samo kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu 
sa svim prilozima navedenim u natječaju i koji ispunjavaju uvjete natječaja. 

Usmena procjena kandidata bit će provedena u prostoru Osnovne škole kralja Tomislava Našice 
prema sljedećem rasporedu: 

1. Učitelj/ica razredne nastave – 27. listopada 2020. u 9,30 sati  

2. Učitelj/ica njemačkog jezika – 27. listopada 2020. u 10,15 sati 

3. Učitelj/ica matematike – 27. listopada 2020. u 10,20 sati 

4. Učitelj/ica informatike – 27. listopada 2020. u 10,30 sati 

5. Učitelj/ica geografije – 27. listopada 2020. u 10,45 sati 

6. Učitelj/ica edukator-rehabilitator - 27. listopada 2020. u 11,00 sati 

 

Napomena: Usmena procjena za radno mjesto učitelja/ice informatike  bit će organizirana samo za 
kandidate koji ispunjavaju uvjete iz članka 105. stavka 6. točke a) Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 
94/13, 152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.).  
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Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj. 
 
 
                                             Ravnateljica: 

 
 
 

      Vlatka Zahirović, prof. 


