
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 
Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja 
BROJ: 176/16 
VRŽINE 186 
21227 PRIMORSKI DOLAC 

 
Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 
38/08.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 
10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Povjerenstvo za 
provedbu postupka nakon objave natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 
odgojitelj/ica-ravnatelj/ica, dana 19. svibnja 2016. godine objavljuje 
 

POZIV  

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

- odgojitelj/ica –ravnatelj/ica Dječjeg vrtića Maslačak  

(pisano testiranje)  

 

Poziva se kandidatkinja koja se javila na natječaj za zasnivanje radnog odnosa odgojitelj/ica –

ravnatelj/ica – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme satnice od 6 sati dnevno i 

ravnatelj/ica na mandatno razdoblje od 4 godine satnice od 2 sata dnevno, objavljen na 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, 

na pisano testiranje koje će se održati:   

 

-u srijedu 25. svibnja 2016. godine u 13,15 sati u prostorijama Općine Primorski Dolac, 

Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac. 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti: 

1. Marina Španić, Bakovići 31, 21227 Primorski Dolac- kandidatkinja 

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidatkinje (pisani dio 

testiranja) i razgovora Povjerenstva za provedbu natječaja (intervju). 

Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa 

slikom. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge ne dolaska 

na testiranje. Smatra se je kandidatkinja koja se navedenog dana ne odazove na testiranje 

bez obzira na razloge, povukla prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukla 

kandidatkinja koja na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s 

kojima će biti upoznata, kao i ukoliko ne predoči identifikacijsku iskaznicu.  

Kandidatkinja koja ostvari najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja (testiranje) bit će 

objavljen intervju istog dana s početkom u 14,15 sati. 

Rezultat pisanog testiranja biti će objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak i web 

stranici: www.primorskidolac.hr. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici 

www.primorskidolac.hr  i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak.   

Povjerenstvo za provedbu natječaja    

http://www.primorskidolac.hr/
http://www.primorskidolac.hr/

