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KANDIDA TIMA PO NA TJECA JU 
od 01. 10.2020. 

radno mjesto: učitelj/ica informatike 

Predmet: Obavijest o ishodu natječaja 
- dostavlja se 

Dana 01. listopada 2020. godine Osnovna škola Selnica je na oglasnim pločama i mrežnim 
stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglasila natječaj za popunjavanje slobodnog 
radnog mjesta: učitelja/ice informatike. 

Po natječaju za radno mjesto uč. informatike zaprimljeno je ukupno sedam (7) prijava, od kojih 
su tri (3) prijave odbačene kao nepotpune budući da popratna dokumentacija tražena natječajem nije 
dostavljena u odgovarajućem obliku. 

Tijekom natječajnog postupka izvršena je procjena odnosno testiranje usmenim ispitivanjem iz 
poznavanja propisa navedenih u natječaju. Za radno mjesto uč. informatike na testiranje je pozvano 
ukupno četvero kandidata od kojih je testiranju pristupilo troje kandidata. 

U skladu s odredbama Pravilnika o zapošljavanju i temeljem Rang listi kandidata po natječaju 
od 01.10.2020. godine, ravnateljica je odabrala kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos za radno 
mjesto iz natječaja, donijela je odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju te istu uputila 
Školskom odboru i za odabranog kandidata zatražila prethodnu suglasnost. 

Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu uč. informatike ravnateljica je Školskom 
odboru predložila Vlatku Goričanec, s akademskim nazivom mag. prim. obrazovanja stečenim 
završetkom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojoj stečeni akademski naziv omogućava i 
izvođenje nastave informatike u osnovnoj školi, što proizlazi iz Dopunske isprave o studiju. 

Školski odbor je na 39. sjednici održanoj 30. listopada 2020. godine potvrdio predložene 
kandidate odnosno dao prethodnu suglasnost na odluku o zasnivanju radnog odnosa po 
natječaju od 01.10.2020. godine. 

Kandidate čija zamolba nije usvojena obavještavamo kako pravo uvida u natječajnu 
dokumentaciju mogu ostvariti u tajništvu OŠ Selnica najkasnije do 30. studenog 2020. godine. 

U skladu s odredbama natječaja, ova obavijest objavit će se na mrežnoj stranici škole. 

^ ^ ^ l a v n a t e l j ica: 


