
OSNOVNA ŠKOLA ALOJZIJA STEPINCA 

 

ZAGREB, Palinovečka 42 

 

KLASA: 112-07/21-02/05 

URBROJ: 251-313-01-21-4 

Zagreb, 25. listopada 2021. 

 

Na temelju članka 10. i članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u 

Osnovnoj školi Alojzija Stepinca, a vezano uz natječaj za zasnivanje radnoga odnosa 

na radnome mjestu stručnog suradnika psihologa KLASA: 112-07/21-02/05, 

URBROJ: 251-313-21-01-1 od 8. listopada 2021., Povjerenstvo za procjenu i 

vrednovanje kandidata donosi 

 

Odluku o mjestu i vremenu trajanja vrednovanja s kandidatima prijavljenima 

na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika psihologa na određeno, puno 

radno vrijeme (40 sati tjedno) – jedan izvršitelj – probni rad sukladno 

zakonskim propisima 

 

Sukladno odredbama Pravilnika dana 29. listopada 2021. (petak) provest će se 

pisana provjera kandidata. 

 

Pisana provjera: 12:30 sati. 

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na pisano 

testiranje putem elektroničke pošte. Ako kandidat ne pristupi pisanome testiranju, 

smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja 

koja su jednaka za sve kandidate. Kandidati rješavaju testove svi istodobno u 

nazočnosti članova Povjerenstva. Pisano testiranje traje ukupno 45 minuta.  

 

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom 

ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju 

u kojoj se vrši provjera znanja te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način 

remetiti mir i red. 

 

Kandidat koji ostvari najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova na 

pisanoj provjeri ostvaruje pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s 

Povjerenstvom, o čijem ćete terminu biti naknadno obavješteni. 

 

Rezultate pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo 

objavljuje na službenoj stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. 

 



Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku 

javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka testiranja. 

Razgovoru 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.  

 

Napomena: 

Sukladno epidemiološkim mjerama kandidati su dužni donijeti vlastitu zaštitnu masku 

za lice te su prije dolaska na procjenu dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu na ulazu u 

Školu. 

 

U slučaju da kandidat ima povišenu tjelesnu temperaturu, ne smije doći u Školu te je o 

istom dužan obavijestiti ravnateljicu OŠ Alojzija Stepinca. 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata zadržava pravo odgoditi 

vrednovanje odnosno testiranje kandidata ili prilagoditi vrednovanje na daljinu u 

slučaju pogoršanja epidemiološke situacije. 

Za vrijeme neposrednog testiranja, odnosno trajanja razgovora, kandidati su dužni 

nositi zaštitnu masku za lice. 

 

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA 


