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U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Metel Ožegović, 

Radovan, a vezano uz raspisani natječaj za radno mjesto učitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj/ica, 

na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati ukupnog tjednog radnog vremena, objavljenog  

dana 29. listopada 2021. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, Povjerenstvo za procjenu i 

vrednovanje kandidata objavljuje: 

 

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA 

 

Procjena i vrednovanje  prijavljenih kandidata provest će se razgovorom. 

Kandidat je obvezan pristupiti vrednovanju putem razgovora. 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, ne smatra se kandidatom u postupku. 

Kandidat je dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu 

na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije razgovora. 

Na procjenu i vrednovanje kandidata pozivaju se kandidati   koji ispunjavaju uvjete za učitelja 

povijesti iz članka 20. točke a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i 

stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/19 i 75/20). 

Razgovor će se obaviti u srijedu, 24. studenoga 2021. godine u OŠ Metel Ožegović, 

Varaždinska ulica 14,  Radovan početkom u 15:30 sati. 

Razgovor je predviđen po 10 minuta, a kandidati se pozivaju prema redoslijedu zaprimanja 

prijava na natječaj:  Ž. B.,  E. D.,   M. D. Ž.,  M. K. (inicijali imena i prezimena kandidata. 

 

Područje – sadržaj procjene i vrednovanja 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine te interese, 

profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje se prijavio, kao 

i rezultate koje je kandidat ostvario u dosadašnjem radu. 

 



Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za postupak procjene i vrednovanja su: 

 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10.,  

    105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.). 

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj  

    školi (NN 112/10, 82/19 i 43/20). 

3. Kurikulum predmeta povijesti. 
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