
Obavijest o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata 
prijavljenih na natječaje za zapošljavanje u OŠ Marije i Line, Umag koji su 
objavljeni 23. listopada 2019. do 31. listopada 2019. godine. 
  
KLASA: 110-01/19-01/05 

URBROJ: 2105-18-01/19-02 

 Umag, 29. listopad 2019. godine 

Temeljem članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi ( „Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 

152/14, 7/17, 68/18) i članaka 11. do 16. Pravilnika o zapošljavanju u OŠ Marije i Line –

Scuola elementare Marija i Lina, Umag-Umago, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje 
kandidata za zapošljavanje donosi 

  

                                                   O  B A V I J E S T 

o načinu provođenja procjene i vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaje 
za zapošljavanje 

I. 

Za natječaje objavljene dana 23. listopada 2019. do 31. listopada 2019.godine na 

mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Marije i Line, Umag  za sljedeća radna mjesta: 

1. Učitelj/ica TALIJANSKOG JEZIKA na NEODREĐENO puno radno vrijeme 40 sati 

tjedno, 1 izvršitelj  

utvrđuje se slijedeći način provjere kandidata: 

• razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom i održavanje oglednog sata u 
trajanju do 15 minuta 

OGLEDNI SAT ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU 
TALIJANSKOG JEZIKA NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME: 

Za ogledni sat u trajanju do 15 minuta ZA TALIJANSKI JEZIK NEODREĐENO puno radno 

vrijeme, odlukom Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata,  potrebno je 

obraditi temu nastavne jedinice  Izvanškolske aktivnosti u 5. razredu. Navedenu 
temu nastavne jedinice kandidat obrađuje na način slobodnog izbora. 

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj za talijanski jezik na neodređeno puno 

radno vrijeme i ogledni sat održat će se  u ponedjeljak 4. studenog 2019. godine. s 

početkom od 13.15 sati u Plavoj dvorani Osnovne škole Marije i Line Umag, glavni ulaz 

pa lijevo. 

 

 

 



2. Učitelj/ica FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE na NEODREĐENO puno radno vrijeme od 

40 sati tjedno, 1 izvršitelj 

utvrđuje se slijedeći način provjere kandidata: 

• razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom  

Razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj za fiziku i tehničku kulturu održat će se 

4. studenog 2019. godine. s početkom u 14,15 sati u Plavoj dvorani Osnovne škole 

Marije i Line Umag, glavni ulaz pa lijevo. 

Povjerenstvo u razgovoru s 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 i sl.). 

 Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg 

natječajnog postupka. 

  

                                                Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje 

                                                        kandidata za zapošljavanje 

  

  

  

 


