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Zagreb, 22.10.2021. 
 
Na temelju članka 11. i članka 13. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za 
zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim 
uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, 
kao i odredbe vezane uz sustav  posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koje 
suglasnost daje Gradski ured u Osnovnoj školi Rapska Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje  kandidata 
donosi 

 
 

Odluku o mjestu, vremenu i trajanju provjere  kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto 
UČITELJA/UČITELJICE INFORMATIKE – puno radno vrijeme, neodređeno 

 
 
Sukladno odredbama Pravilnika provest će se provjera znanja i sposobnosti kandidata. 
Područja provjere su: 
 

▪ informatička pismenost 
▪ stručno-pedagoške i metodičke kompetencije 

 
Provjera se sastoji od provođenja oglednog sata pred Povjerenstvom, koja će se obaviti u četvrtak, 28. 

listopada 2021. od 10:25 do 11:50 h u informatičkoj učionici Osnovne škole Rapska, Zagreb, Rapska 3, 

te usmenog testiranja nakon provođenja sata.  

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao/la  prijavu na natječaj. 

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju 

koje se utvrđuje identitet kandidat/kinje prije početka razgovora. 

Provjeri 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. 

Sadržaj testiranja uključuje i: 

Statut Osnovne škole Rapska 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.) 



Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 
(“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.) 

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, 
broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.,  102/19.) 

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u 
Republici Hrvatskoj (NN 22/18) 

Nakon obavljenog oglednog sata Povjerenstvo utvrđuje uspješnost sata  te poziva kandidate na 

razgovor. Razgovor će biti istog dana nakon održanog oglednog sata.  

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju 
kandidata za rad u Školi te provjerava znanje iz gore navedene literature.  

Svaki član Povjerenstva kandidatima ima pravo postaviti do tri pitanja iz područja provjere navedenih u 

ovoj odluci koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno bodovima od 0 do 5 bodova 

i na kraju zbrajaju. 

Nakon obavljene provjere, Povjerenstvo utvrđuje rang – listu kandidata koji su pristupili provjeri.  

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata 

 

Radno mjesto: Puno radno vrijeme 
Nastavna jedinica: Radno okružje Scratchu 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI:. B.4.1. učenik stvara program korištenjem vizualnim okruženjem u 
kojemu se koristi slijedom, ponavljanjem, odlukom i ulaznim vrijednostima 
DOMENA: Računalno razmišljanje i programiranje 
 
  
Termin: četvrtak ,  10:25-11:50  
Razred: 4.b 
Mjesto: Informatička učionica 
 

 

 

 

 


