ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75
RIJEKA

POZIV NA TESTIRANJE
Vezan uz raspisani natječaj objavljen dana 18.09.2019.g. za radno mjesto:
1. NASTAVNIK/CA iz nastavnog predmeta plastično oblikovanje – na NEODREĐENO,
NEPUNO ( ukupno 20 sati tjedno radno vrijeme odnosno 4 sata dnevno radno vrijeme, od
kojih je 11 sati nastave tjedno ) RADNO VRIJEME – 1 izvršitelj/ca ( m/ž )
Testiranje kandidata održat će se u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci dana 30.10.2019.,
s početkom u 9,30 sati.

Vezan uz raspisani natječaj objavljen dana 19.09.2019.g. za radno mjesto:
2. NASTAVNIK/CA iz nastavnog predmeta grafičke tehnike –
na NEODREĐENO,
NEPUNO ( ukupno 20 sati tjedno radno vrijeme odnosno 4 sata dnevno radno vrijeme, od
kojih je 11 sati nastave tjedno ) RADNO VRIJEME – 1 izvršitelj/ca ( m/ž )
Testiranje kandidata održat će se u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci dana 30.10.2019.
s početkom u 9,30 sati.

Vezan uz raspisani natječaj objavljen dana 24.09.2019.g. za radno mjesto:
3. NASTAVNIK/CA iz predmeta : materijali i procesi oblikovanja, likovna obrada kamena,
likovna obrada metala – na ODREĐENO, PUNO ( ukupno 40 sati tjedno radno vrijeme
odnosno 8 sati dnevno radno vrijeme, od kojih je 22 sata nastave tjedno ) RADNO
VRIJEME – 1 izvršitelj/ca ( m/ž ) do povratka radnika s neplaćenog dopusta.
Testiranje kandidata održat će se u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci dana 30.10.2019.,
s početkom u 9,30 sati.
Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu dokumentaciju,
te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a ne mogu pristupiti osobe koje su obavještene da se
ne smatraju kandidatima prijavljenim na raspisani natječaj.
POSTUPAK I PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
1. Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te
su podnijeli pravodobne i potpune prijave. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se
ne smatra kandidatom u postupku.
2. Po dolasku na testiranje od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje
odgovarajuće
identifikacijske
isprave
radi
utvrđivanja
identiteta.
Kandidati/kandidatkinje koji/koje ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno

da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da
nisu podnijele prijavu na natječaj ne mogu pristupiti testiranju.
3. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kandidatkinja, isti će biti upućeni u
odgovarajuću prostoriju gdje će se održavati testiranje.
Molimo ponesite kemijske olovke.
4. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu
utvrđuje se putem psihološkog testiranja osobnosti kandidata i razgovora (intervjua)
Povjerenstva s kandidatima.
5. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
- Koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- Napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
testiranje
- Razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama niti na drugi način remetiti
koncentraciju kandidata/kandidatkinja.
Ukoliko pojedini kandidat/kandidatkinja prekrši pravila iz točke 5. bit će udaljen/a s provjere
znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se svi kandidati koji su pristupili psihološkom
testiranju osobnosti kandidata.
7. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu
kandidata/kandidatkinja, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja
Obrazloženo mišljenje, koje s rang-listom kandidata/kandidatkinja dostavlja ravnatelju
Škole.
8. Ravnatelj Škole odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost
Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa. Odluku ravnatelj donosi između najbolje
rangiranog/ih kandidata.
9. Škola o rezultatima natječaja, u pravilu, obavještava sve kandidate objavom na mrežnoj
stranici Škole.

