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POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) 

za radno mjesto Odgojitelj (m/ž) 

- 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s bolovanja, 

odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta 

 

 

I. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 29. prosinca 2021. godine sastalo se u 10,00 sati u 

prostorijama centralnog objekta „Radost“ i pristupilo otvaranju zaprimljenih zamolbi. 

Povjerenstvo je konstatiralo da su zaprimljene dvije koverte sa natječajnom dokumentacijom te 

da su iste pravodobne. 

 

Nakon otvaranja koverti, utvrđeno je da kandidatkinja N.S.Š. nije ispunila formalno – pravne 

uvjete u pogledu dostavljanja natječajne dokumentacije, odnosno, nije dostavila životopis i 

presliku osobne iskaznice. 

 

Druga kandidatkinja, N.Ž., nije ispunila formalno pravne uvjete u pogledu stručnosti (ostala su 

joj 3 ispita do diplomiranja, stjecanja zvanja odgojitelja predškolske djece), ali sukladno članku 

26. st. 5. i 6. Zakona predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te 

poslovima koji ne trpe odgodu, Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će razgovor 

(intervju) sa N.Ž., dana 10. siječnja 2022. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar 

II, K. A. Stepinca 46, s početkom u 12,30 sati. 

 

 

II. 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme, smatrat će se da 

je povukao prijavu na natječaj. Po dolasku na razgovor, od kandidata će biti zatraženo 

predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

 

 

III. 

Razgovor s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Razgovor se sastoji od 

pitanja koja se odnose na stručne sposobnosti i motiviranost kandidata. Odgovori će se 

ocjenjivati bodovima od 1 – 5. Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje za svakog 

kandidata broj bodova ostvarenih na razgovoru, te ovisno o uspjehu, vrši rangiranje kandidata. 

 

Izvori za provjeru stručne sposobnosti: 

1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, 

2. Nacionalni okvirni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 



3. Statut Dječjeg vrtića Vukovar II, 

4. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije u dječjem vrtiću. 

 

IV. 

Rezultati razgovora objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (www.dv-

vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji). 

 

V. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi Ravnatelju pisano izvješće o provedenom 

natječaju. 

 

 

VI. 

Razgovor (intervju) bit će proveden u skladu s epidemiološkim mjerama. 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

                                Ljubica Hinić 

 

 


