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POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA 

za radno mjesto odgojitelja (m/ž) – pet (5) izvršitelja na određeno puno radno vrijeme 

do 31.08.2021. godine 

 

 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup pisanom testiranju ispunili sljedeći 

kandidati: 

1. M.K. 

2. J.P. 

3. T.P. 

4. S.G. 

5. I.S. 

6. A.M. 

7. M.Đ.N. 

8. N.T. 

9. B.P. 

 

 

Sljedeći kandidati nisu ispunili formalne uvjete za pristup pisanom testiranju: 

1. M.M. – neodgovarajuća stručna sprema 

 

 

Pisana provjera znanja održat će se dana 17. kolovoza 2020. godine u prostorijama Dječjeg 

vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar, s početkom u 09:30 sati. 

 

Za kandidata koji ne pristupi pismenoj provjeri znanja ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme, 

smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

 

Testiranje traje 80 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda 

testiranja. 

Prvi dio pisanog testiranja sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog 

mjesta odgojitelja/ice i sadrži 7 pitanja.  

Drugi dio pisanog testiranja sastoji se od provjere vladanjem srpskim jezikom i ćiriličnim 

pismom (kandidati će dobiti stručni tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koje je 



potrebno prevesti na srpski jezik i ćirilično pismo). Ova provjera vrši se sukladno uvjetima iz 

natječaja,  u kojima kandidati/kinje uz Opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju 

ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i 

pismu nacionalnih manjina ( NN 52/00, 56/00 ). 

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti 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 niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši neko od navedenih pravila bit će udaljen s provjere znanja, a 

njegov/njezin rezultat se neće ocjenjivati. 

 

Nakon provedene pismene provjere Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema 

ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri, te će ovisno o uspjehu, vršiti i rangiranje 

kandidata.  

 

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova na pisanom testiranju, provest će se 

intervju kojim Povjerenstvo utvrđuje interese i motivaciju za rad u Vrtiću. 

 

Rezultati pisane provjere znanja objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar 

II (www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji). 

 

 

Izvori za pismenu provjeru znanja: 

• Nacionalni okvirni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.), 

• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), 

• Statut Dječjeg vrtića Vukovar II (2018. godine – mrežne stranice DV Vukovar II) 

• Arjana Miljak, „Življenje djece u vrtiću“, 2009. 

• Edita Slunjski i suradnici, „Izvan okvira“, Zagreb 2015. 

• Edita Slunjski i suradnici, „Izvan okvira 2“, Zagreb 2016. 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

Zagorka Letica 

 

 


