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Varaždin, 9. studenoga 2020. 

         

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), 

Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi u Varaždinu te Odluci o imenovanju 

povjerenstva za vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za zapošljavanje stručnog 

suradnika  - pripravnika (m/ž) temeljem provedbe mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje 

prvog radnog iskustva/pripravništva“, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) dana 9.  studenoga 2020. godine donosi sljedeću 

 

OBAVIJEST 

o rasporedu razgovora - intervjua kandidata prijavljenih na natječaj 

       
I. 

Ova Obavijest se odnosi na kandidate u smislu Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj 

školi u Varaždinu, a u svezi Natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika  - pripravnika (m/ž) temeljem 

provedbe mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 

objavljenog 26. listopada 2020. godine. 

  

II. 

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, a čije su 

prijave pravodobne i potpune te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja. 

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se provjera kandidata putem razgovora – intervjua održati dana  16. studenoga 

2020. (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati u sobi br. 8 prema rasporedu kako slijedi 

 

Ime i prezime kandidata Vrijeme razgovora 

M. S. 9,00 sati 

B. B. 9,15 sati 

M. M. 9,30 sati 

 

III. 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne 

ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi. 

 

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. 

 

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva. 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. 
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IV. 

Izvori za razgovor – intervju: 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 

90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) 

Zakon o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br. 130/11) 

Standardi rada psihologa u osnovnim i srednjim školama  (Hrvatska psihološka komora od 25.5.2007.) 

Godišnji plan i program rada Glazbene škole u Varaždinu za šk.god. 2020./2021. 

Školski kurikulum Glazbene škole u Varaždinu za šk.god. 2020./2021. 

 

 

V. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. 

Osobi iz st. 1 školska ustanova dostavlja pisanu obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra 

kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte ako je navedena u prijavi,  a ako nije, 

pisano poštom. 

VI. 

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Glazbene škole u Varaždinu – www.glazbena.hr 

(Informacije  Natječaji). 

 

      

 

       Povjerenstvo za vrednovanje kandidata 
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