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Zagreb, 19.01.2023. godine 
 
Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za modu i dizajn, 
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje 
radnog odnosa na radno mjesto STRUKOVNOG UČITELJA daje kandidatima: 
 

OBAVIJEST I UPUTE O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I VREDNOVANJU 
KANDIDATA KOJI SU PODNIJELI PISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ 

 
na radno mjesto 

 

 strukovnog učitelja/ice , 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno 
vrijeme od 23 sata tjedno, odnosno 4,6 sati dnevno 

 
 

I. Pravila testiranja 
 
Popis kandidata koji su ostvarili pravo pristupa selektivnom postupku 
1. Spasovski Snježana 

  
 Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima 
tj. ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo poziva na selektivni 
postupak - razgovor sa kandidatima. 
 
 Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu 
(važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) te će od njih biti zatraženo 
predočavanje iste radi utvrđivanja identiteta. 
 
 Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na 
natječaj. 
 

II. Vrijeme i mjesto održavanja selektivnog postupka 
 

 Razgovor sa kandidatima održati će se na adresi Prilaz baruna Filipovića 30, 
Zagreb, u uredu ravnateljice, prema sljedećem rasporedu: 
 
 
23.01.2023. godine u 12,00 sati - Spasovski Snježana 
 

 
III. Način testiranja 

 
 Testiranje se obavlja putem jednog kruga usmenog razgovora sa članovima 
Povjerenstva. 
 



 Povjerenstvo se sastoji od ravnateljice, tajnika (pravnika) i nastavnika/ce 
stručno-teorijskih sadržaja. 

 
 Povjerenstvo kroz testiranje kandidata utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine 
te interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za 
koje je podnio prijavu. 
 
Dodatna literatura potrebna za pripremu za testiranje je:  
Statut Škole za modu i dizajn,  
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  
Zakon o strukovnom obrazovanju,  
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 
srednjoj školi,  
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 
 
IV. Utvrđivanje rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja 

 
 Nakon provedenog postupka testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu 
kandidata prema ukupnom broju bodova te ju zajedno sa mišljenjem dostavlja 
ravnateljici Škole.  
 
Na temelju dostavljene rang liste i mišljenja Povjerenstva ravnateljica odlučuje kojeg 
će od tri najbolje rangiranih kandidata predložiti Školskom odboru za zasnivanje 
radnog odnosa. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici Škole. 
 
 

Povjerenstvo za procjenu 
 i vrednovanje kandidata za zapošljavanje   

 
 


