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KLASA: 602-03/20-37 

URBROJ: 2109-57-20-34 

Čakovec, 2. 10. 2020. 

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju Graditeljske škole Čakovec, a vezano uz raspisani 

natječaj (KLASA: 112-02/20-4, URBROJ: 2109-57-01-20-01) od 17. rujna 2020. godine za zasnivanje 

radnog odnosa na radnom mjestu nastavnik/ica hrvatskoga jezika na neodređeno puno radno 

vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:   

POZIV 

NA PROCJENU/TESTIRANJE KANDIDATA 

 

PRAVILA TESTIRANJA:  

Sukladno odredbama Pravilnika o zapošljavanju Graditeljske škole Čakovec obavit će se provjera 

znanja i sposobnosti kandidata.  

Sukladno Odluci o načinu procjene odnosno testiranja kandidata koju je dana 2. 10. 2020. godine, na 

prijedlog vršitelja dužnosti ravnatelja, donijelo Povjerenstvo, obavit će se pisana provjera znanja 

kandidata i razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom. Razgovoru će pristupiti troje najbolje 

rangiranih kandidata. 

PISMENO TESTIRANJE ODRŽAT ĆE SE U SRIJEDU, 7. LISTOPADA 2020. GODINE U 

12:30 SATI U PROSTORIJAMA GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC. PREDVIĐENO 

TRAJANJE TESTIRANJA JE 45 MINUTA.  

Pismeno testiranje će se sastojati u provjeri znanja pravnih i drugih izvora koji su dana 25. 

rujna 2020. godine objavljeni na mrežnim stranicama Škole.  

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.  

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

temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.  

Testiranju 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.  

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima te jasno 

objasniti daljnje upute. Kandidati sami određuju zaporku pod kojom rješavaju test.  

Test se piše isključivo kemijskom olovkom.  



Za vrijeme testiranja nije dopušteno:  

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,  

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,  

- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i  

- razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.  

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat 

Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.  

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je 

pristupio testiranju.  

Razgovoru (intervjuu) s članovima Povjerenstva pristupa troje kandidata koji su na pismenom 

dijelu testiranja ostvarili najveći broj bodova. Razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva 

održati će se istog dana u prostorijama Škole. 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


