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 Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelja / učiteljice u produženom 

boravku 18. listopada 2018. godine donosi 

 

O D L U K U 

o područjima koja će biti na testiranju za radno mjesto učitelja / učiteljice u produženom 

boravku 

 

I. 

 

 Prvi dio testiranja sastojat će se od pitanja iz sljedećih područja rada učitelja / 

učiteljice u produženom boravku: 

 

1. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14. i 127/17.), 

2. Rad u produženom boravku, Prijedlog modela za rad u produženom boravku, Sanja Urek i 

Biljana Petljak Jakunić, izvor web str. AZOO 

3. Tipovi domaćih zadaća sa praktičnim zadacima učenika trećih i četvrtih razreda, 

izvori udžbenici i radne bilježnice: Moj sretni broj, Eureka, Moja staza, školska 

knjiga, 

4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

07/17. i 68/18.). 

                                                                          I. 

 

Pitanja pod točkom jedan i četiri su iz pravnih područja koji su bitni za obavljanje 

poslova učitelja / učiteljice u produženom boravku. Pitanja se boduju različitim brojem 

bodova, ovisno o tome koliko je elemenata u odgovoru potrebno navesti. Provedbu ovog 

dijela testiranja provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelja / 

učiteljice u produženom boravku koje je Odlukom KLASA:112-07/18-01-151               

URBROJ:2158-20/18-01-01 od 17. listopada 2018. godine imenovao ravnatelj Škole. 

Ispravku testova izvršit će u nazočnosti Povjerenstva, kao stručno-kompetentna osoba, Doris 

Crnjac, magistra edukacije matematike i informatike i Ivana Gašparac,  engl. jez. i knjiž. i 

mag. pedagogije. Na pisanom dijelu ispita kandidati mogu ostvariti maksimalno 100 bodova. 

 

 

 



 

 

  

II. 

 

 Pitanja pod rednom točkom 2. i 3.  sastoje se od provjere znanja  rada u produženom 

boravku . Kandidati će proći provjeru znanja  rada u produženom boravku. Provedbu ovog 

dijela testiranja provest će Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto učitelja / 

učiteljice u produženom boravku  koje je Odlukom KLASA:112-07/18-01-151               

URBROJ:2158-20/18-01-01 od 17. listopada 2018. godine imenovao ravnatelj Škole. 

Ispravku testova izvršit će u nazočnosti Povjerenstva, kao stručno-kompetentne osobe, 

nastavnice matematike Doris Crnjac, magistra edukacije matematike i Jasna Novotni, 

nastavnik razredne nastave i Mario Pleša, magistar edukacije likovne kulture. Maksimalan 

broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na ovom dijelu testiranja je 100. 

 

 

 

 

III. 

 

 Sastavni dio ove Odluke su pitanja i odgovori koji se nalaze kod predsjednika 

Povjerenstva, u zatvorenoj kuverti, na tri mjesta ovjerenoj pečatom Škole, pohranjeni u sefu 

Škole. 

 

IV. 

 

 Sa prvih pet (5) osoba koje ostvare najbolji uspjeh u oba dijela testiranja Povjerenstvo 

će obaviti usmeni razgovor, nakon čega će ravnatelj predložiti Školskom odboru kandidata s 

najbolje ostvarenim ukupnim uspjehom na testiranju za dobivanje prethodne suglasnosti za 

zasnivanje radnog odnosa uz probni rad od dva (2) mjeseca. 

 

 

 

                                                                                                  Predsjednik Povjerenstva 

                                                                                                     Krešimir Ćosić, prof.  

 
DOSTAVITI: 

1. Članovima Povjerenstva – svima 

2. Pismohrana 

 


