REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO
VALPOVO
KLASA: 112-02-01/21
URBROJ: 2185-09-01/21-6
Valpovo, 13. travnja 2021. godine
Na temelju članka 7., stavak 1., točka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
u Srednjoj školi Valpovo upućuje se sljedećim kandidatima:

POZIV
na razgovor s Povjerenstvom
Na temelju natječaja objavljenog 30. ožujka do 7. travnja 2021. godine, za radno
mjesto nastavnik/ca kemije (puno/određeno radno vrijeme), pozivaju se na razgovor
kandidati koji su dostavili pravodobnu, potpunu i pravovaljanu prijavu sa svim prilozima u
skladu s tekstom natječaja, odnosno ispravama navedenim u natječaju.
Razgovor će se održati dana 16. travnja 2021. godine (petak) u prostorijama Srednje
škole Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, prema sljedećem rasporedu:
R.br.

Ime i prezime kandidata

Vrijeme razgovora

1.

Ivana Horvat

8:15 sati

2.

Marinela Ižaković Ivić

8:30 sati

3.

Laura Kanis

8:45 sati

 Pri dolasku na razgovor, svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu
iskaznicu ili putovnicu. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati
identitet.
 Povjerenstvo provodi razgovor s kandidatima. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom
vrednuje kompetencije značajne za područje rada, sukladno članku 8., stavak 5.
Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Valpovo.
 Nakon provedenog razgovora, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata.
 Ne postoji mogućnost naknadnog razgovora, bez obzira na razlog koji kandidata
sprječava da pristupi razgovoru.
 Ako se navedenog dana u zakazanom terminu kandidat ne odazove ovom pozivu, bez
obzira na razloge, neće se smatrati kandidatom po predmetnom natječaju.
NAPOMENA: postupak se provodi uz pridržavanje svih epidemioloških odluka,
mjera i preporuka.
Prije ulaska u prostorije svim kandidatima će biti izmjerena tjelesna temperatura.

Molimo vas da, svjesni sadašnjih, zahtjevnih okolnosti epidemije korona virusa,
strogo vodite računa o provedbi protuepidemijskih mjera, a posebice vas upućujemo na
dužnost nošenja zaštitnih maski, kao i na dužnost da kod kuće prije dolaska na mjesto
razgovora izmjerite tjelesnu temperaturu. Ako je temperatura viša od 37,2°C ili ako se
osjećate bolesno ili imate bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove
bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), nemojte pristupiti razgovoru.
Uslijed trenutne složene epidemiološke situacije razgovor je moguće održati i putem
skype-a u predviđenom terminu uz prethodnu najavu kandidata do četvrtka, 15. travnja 2021.
godine u 12:00 sati.

Ravnateljica:
Svjetlana Kalpić, dipl.ing. v.r.

