OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG
MJESTA NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE NA NEPUNO ODREĐENO RADNO
VRIJEME

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 8. rujna 2021.
godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ-a i Prometne škole Rijeka obavještava
kandidatkinju koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu i koja ispunjava propisane formalne
uvjete po natječaju da će se testiranje kandidatkinje održati u petak, 24. rujna 2021. u učionici za
praktičnu nastavu Jože Vlahovića 10, Rijeka (podrumska prostorija).
Kandidatkinja koja je dostavila pravovremenu, urednu i potpunu prijavu, odnosno koja
udovoljava formalnim uvjetima Natječaja je:
▪ M. H.
Raspored i sadržaj testiranja provoditi će se sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u
Prometnoj školi koji je dostupan na mrežnoj stranici Prometne škole.
1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA
A) PISANO TESTIRANJE - 24. rujna 2021. godine s početkom u 14,45 sati
Pisanom provjerom provjerava se poznavanje zakonske regulative i hrvatskog jezika u pismu.

B) PROVJERA DIGITALNIH VJEŠTINA – 24. rujna 2021. godine s početkom u 15,30 sati (nakon
završetka pisanog testiranja)
Informacije o usmenom dijelu testiranja i intervjuu bit će objavljene naknadno na mrežnim
stranicama Škole, a najkasnije 2 (dva) dana prije testiranja i intervjua.
2. PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti, niti će se smatrati
kandidatima, osobe koje ne mogu dokazati identitet i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete
natječaja.
2. Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja, a ne pristupi testiranju smatrat će se da je
povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.
3. Po utvrđivanju identiteta kandidata započet će se s testiranjem.
4. Za pisano testiranje kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve
kandidate.
5. Za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjerava znanje, te
razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Ako kandidat postupi na

nedopušten, prethodno opisani način, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti
ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
6. Nakon provedbe intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova
ostvarenih na pisanom testiranju, provjeri digitalnih vještina, usmenoj provjeri i razgovoru (intervjuu).
Kandidat kroz sve provjere (A,B,C,D) može ostvariti maksimalno 90 bodova.
7. Kandidati koji pristupaju testiranju dužni su pridržavati se svih važećih protuepidemijskih mjera.

NAPOMENA: OBAVEZNO POTVRDITI DOLAZAK NA E-MAIL:
bojanpetran@gmail.com
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