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U Bakru, 09. prosinca 2019.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bakar objavljuje
POZIV
za provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testa
I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenoj provjeri znanja koje će se održati u petak, 13. prosinca 2019.
godine u 12,00 sati u prostorijama Grada Bakra (gradska vijećnica, II. kat), Primorje 39, Bakar, mogu
pristupiti slijedeći kandidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mateja Goršić,
Antonija Vuletić,
Jasna Borbelj Čeko,
Josipa Botica,
Irena Jelenić Aćimović,
Helena Žagar,
Lana Sušić Ivoš,
Jelena Lenac,
Ana Zebić i
Milica Resanović.

II. Svi kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost
naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih pojedini kandidat eventualno ne
pristupi testiranju u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju u
naznačeno vrijeme ili ne predoči važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu povukao prijavu na natječaj.
III. PRAVILA I PODRUČJE TESTIRANJA
Pisani test se sastoji od osam pitanja. Testiranje traje 60 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se
utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Svako pitanje se može vrednovati od 0 do 5 bodova, ovisno
o točnosti odgovora.
Za vrijeme pismene 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,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način, biti će udaljen s testiranja a njegov
rezultat Upravno vijeće neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
Nakon provedenog testiranja Upravno vijeće utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju
bodova ostvarenih na testiranju, te će ovisno o uspjehu na testiranju, vršiti i rangiranje kandidata.
Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, a izvori za
pripremu provjere znanja su:

1. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 05/15.),
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/2008. i
90/2010.),
3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.),
4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci o dječjem vrtiću
(„Narodne novine“ broj 83/01.).
Kandidati koji postignu na pismenom testiranju 50% i više bodova, pozvati će se na razgovor (intervju)
s Povjerenstvom za provedbu natječaja. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru i termin
razgovora objaviti će se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bakar.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo će sastaviti Rang listu kandidata prema ukupnom
broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i
sposobnosti podnosi se ravnatelju i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bakar.
IV. Izrazi u ovom Pozivu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
V. Ovaj Poziv objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bakar.

Predsjednica Upravnog vijeća
Nena Gudac

