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Zapisnik o rezultatima provedenog testiranja za radno mjesto učitelja/ce engleskog jezika  

(radno mjesto br. 1 i 2.) 

 

Na natječaj raspisan 12. listopada 2021. godine za učitelja/cu engleskog jezika na neodređeno 

vrijeme s nepunim radnim vremenom (radno mjesto br.1) javilo se osam kandidata i svi su ispunjavali 

uvjete natječaja. Na natječaj raspisan 12. listopada 2021. godine za učitelja/cu engleskog jezika na 

određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (radno mjesto br.2) javilo se četvero kandidata i svi 

su ispunjavali uvjete natječaja.  

 

Dana 15. studenoga 2021. godine organiziran je pisani dio testiranja. Pisanom dijelu testiranja 

pristupilo je troje kandidata: M.F. (radno mjesto br. 1. i 2.), S.M. (radno mjesto broj 1.) i Z.P. (radno 

mjesto br. 1. i 2.). Kandidatkinja Lj.G.Š. odustala je od prijave, dok kandidati Ž.D.D., J.K., I.M. i S. P. nisu 

pristupili pisanom dijelu testiranja. 

Uvjet za pristup usmenom dijelu natječaja bio je bodovni prag od najmanje 60% riješenosti 

ispita, odnosno najmanje 18 od 30 bodova. O rezultatima pisanog dijela testiranja kandidati su 

obaviješteni putem mrežne stranice škole. Svo troje kandidata ispunili su navedeni uvjet za pristup 

usmenom dijelu testiranja. M.F. ostvarila je ukupno 22 od 30 bodova, S.M. 25 od 30 bodova i Z. P. 29 

od 30 bodova. Kandidati su putem e-mail adrese obaviješteni o terminu usmenog dijela testiranja te 

im je priložena i skenirana nastavna jedinica za koju su morali poslati nastavnu pripremu najkasnije do 

srijede 24. studenoga 2021. u 12.00 sati. Svi kandidati poslali su svoje nastavne pripreme u zadanom 

roku. 

Dana 26. studenoga  2021. godine u 10.30h usmenom dijelu testiranja pristupila je 

kandidatkinja M.F., u 11.00h kandidatkinja S.M., a u 11.30h Z.P.  

Temeljem provedenog testiranja i rezultata koje su kandidati ostvarili, Povjerenstvo za 

procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje utvrđuje sljedeću rang listu kandidata:   

 

IME I PREZIME KANDIDATA BROJ 
BODOVA  

PISANI DIO 

BROJ BODOVA  
USMENI DIO 

UKUPAN BROJ  
BODOVA 

Z.P. (radno mjesto broj 1. i 2.) 29/30 50/55 79/85 

M.F. (radno mjesto broj 1. i 2.) 22/30 43/55 65/85 

S.M. (radno mjesto broj 1.) 25/30 37/55 62/85 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje 

 


