Na temelju odredbi iz Čl. 105.-114. važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
važećeg Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Elektrostrojarskoj školi te Odluci o imenovanju
povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za slobodna
radna mjesta (m/ž) od 02.09.2022., Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana
14.09.2022. donosi sljedeću

OBAVIJEST
o rasporedu intervjua kandidata prijavljenih na natječaj
I.
Ova Obavijest odnosi se na kandidate u smislu Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Elektrostrojarskoj školi, a u svezi s natječajem KLASA: 602-03/22-01/112, URBROJ: 2186-146-04-22-2
objavljenim 02.09.2022. godine.
II.
Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz
natječaja, a čije su prijave pravovremene, potpisane i potpune te odgovaraju uvjetima iz objavljenog
natječaja.
Kandidati se pozivaju u sjedište Elektrostrojarske škole u Varaždinu na adresi Hallerova aleja 5 u
školsku knjižnicu i čitaonicu na prvom katu u sobi A-35 u petak, 16.09.2022. po rasporedu kako
slijedi:
Predviđeni termini:
RADNO MJESTO: Nastavnik / nastavnica stručnih predmeta iz područja elektrotehnike*
Vrijeme – prezime i ime
09:00 K****** I****
09:15 K***** S*********
RADNO MJESTO: Nastavnik / nastavnica stručnih predmeta iz područja strojarstva*
Vrijeme – prezime i ime
09:30 D******* M***** D****
09:45 M****** P****
RADNO MJESTO: Nastavnik / nastavnica etike*
Vrijeme – prezime i ime
10:00 B***** Ž*****
10:15 C**** I****
10:30 G****** M*****
10:45 H********* M*******
11:00 K***** I****
11:15 V***** L***
RADNO MJESTO: Nastavnik / nastavnica hrvatskog jezika*
Vrijeme – prezime i ime
11:30 F***** N*****

11:45 I****** D******
12:00 K**** K*******
12:15 K***** S******
12:30 K***** I****
12:45 L**** I****
13:00 P***** K*******

* imena su maskirana samo početnim inicijalima sukladno preporukama za ostvarivanje zaštite
osobnih podataka sukladno GDPR-u
III.
U slučaju da se neki od kandidata ne pojavi na intervjuu, prisutni kandidat s kasnijim terminom bit će
pozvan na intervju i prije zakazanog termina. U slučaju da se oduži intervju s pojedinim kandidatom
preko predviđenog vremena, kandidat može biti pozvan i nakon predviđenog termina. U slučaju
eventualnog kašnjenja kandidata, nadležno povjerenstvo obavit će intervju i nakon zakazanog
termina, ali samo u slučaju da nije završilo s postupkom intervjua svih kandidata za koje je bilo
nadležno.
IV.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
Osobi iz stavka 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.
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