Osnovna škola Kozala
Rijeka
Ante Kovačića 21
Obavijest o načinima i područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata
-

sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto tajnika/ce Škole

Istekom roka natječaja ,nakon urudžbiranja, ocjene
pravovremenosti i potpunosti i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz
natječaja, na stranicama Škole ( ovo mjesto) bit će objavljen popis
kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji će pristupiti ostalim
postupcima provjere pred imenovanim Povjerenstvom.
Svi kandidati/kinje, koji pristupaju provjeru znanja i sposobnosti i
intervjuima dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku
ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja) i
intervjua.
Područja provjere znanja i sposobnosti kandidata
1.Test provjere intelektualno-kognitivnih i psiholoških sposobnosti
1.3.2019. ( petak ) u 11,30 sati ( učionica br.9.)
2.Pisani test o propisima i primjeni propisa vezanih za osnovne škole,
1.3.2019. ( petak ) u 12,30 sati ( učionici br.9.)
Izvori za pripremu:
1.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11., 05/12., 16/12., 86/12. ,126/12.
,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.)
2.Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama(NN
51/18.)
3. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i
pomoćnim poslovima (NN 40/14)
4. Zakon o radu ( NN 93/14)
5. Zakon o izmjenama zakona o radu ( NN 127 /2017 )
5.Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15.,3/17.)

3.Praktična provjera informatičke pismenosti
1.3.2019. u 13,30 sati u učionici informatike
Izvori za pripremu: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
4.Intervju(razgovor s pozvanim kandidatima)
4.3. 2019. u 14,00 sati u Uredu ravnatelja
Nakon obavljenog testiranja kandidata, svaki član Povjerenstva utvrđuje
rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju
bodovima od 0 do 10.
Na intervju biti će pozvani kandidati/kinje koji su ostvarili 50 % bodova od
ukupnog broja bodova .Popis kandidata/kinja, koji se pozivaju na intervju,
biti će službeno objavljen na školskim mrežnim stranicama Škole ( na
ovoj stranici) dana 1.3.2019., nakon obavljenog testiranja.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti
putem testiranja, praktične provjere i intervjua. Ako kandidat ne pristupi
prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao
prijavu na natječaj.
Rijeka,18. veljače 2019.
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Ravnateljica: Kim Anić,prof.

