
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

V A L P O V O 
            

KLASA: 112-02-01/22     
URBROJ: 2185-09-01/22-11 
Valpovo, 11. listopada 2022. godine 
 

 Na temelju članka 7., stavak 1., točka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj 
školi Valpovo upućuje se sljedećim kandidatima:  
 

P O Z I V (i okvirni sadržaj)     
na praktičnu provjeru kompetencija, sposobnosti i vještina 

 

 Na temelju natječaja objavljenog 29. rujna 2022. do 7. listopada 2022. godine, za radno mjesto 
strukovni učitelj/ica praktične nastave strojne obrade metala (s poznavanjem rada na CNC 
stroju), puno/neodređeno radno vrijeme, pozivaju se na praktičnu provjeru kompetencija, sposobnosti 
i vještina kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu sa svim valjanim prilozima u skladu 
s tekstom natječaja, odnosno ispravama navedenim u natječaju, ali ne ispunjavaju u potpunosti uvjete 
natječaja. 
 Praktična provjera kompetencija, sposobnosti i vještina će se održati dana 17. listopada 2022. 
godine (ponedjeljak) u prostorijama Srednje škole Valpovo u Valpovu, dr. Franje Tuđmana 2, u 
školskom CNC praktikumu, prema sljedećem rasporedu: 
 

R.br. Prezime i ime kandidata Vrijeme praktične provjere 
1. Matej Torjanac 12:30 sati 

 

 Pri dolasku na praktičnu provjeru kompetencija, sposobnosti i vještina, svi kandidati dužni su sa 
sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. Praktičnoj provjeri ne mogu pristupiti 
kandidati koji ne mogu dokazati identitet. 

 Povjerenstvo provodi praktičnu provjeru kompetencija, sposobnosti i vještina s kandidatima. 
Povjerenstvo vrednuje kompetencije kandidata značajne za područje rada, sukladno članku 8., 
stavak 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Valpovo. 

 Nakon provedene praktične provjere kompetencija, sposobnosti i vještina, Povjerenstvo će 
utvrditi rang listu kandidata. 

 Ne postoji mogućnost naknadne praktične provjere kompetencija, sposobnosti i vještina bez 
obzira na razlog koji kandidata sprječava da pristupi praktičnoj provjeri kompetencija, 
sposobnosti i vještina. 

 Ake se navedenog dana u zakazanom terminu kandidat ne odazove ovom pozivu, bez obzira na 
razloge, neće se smatrati kandidatom po predmetnom natječaju. 

 

Okvirni sadržaj i bitne okolnosti praktične provjere 

1. 
Kandidat će održati nastavni sat u školskom CNC praktikumu na CNC tokarilici i 

glodalici pod nazivom „Izrada predmeta prema zadanom nacrtu  
uz kompenzaciju radijusa“ 

2. 
Kandidat će upoznati učenike s metodama rada i ishodima učenja te postupcima 

izvođenja radnog zadatka 

3. Kandidat će provesti nastavni sat te izvršiti provjeru usvojenosti ishoda učenja 

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


