
 

OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Zagreb, Đačka 5 

OIB: 13465678686 

tel: 01/ 6261-050 

e mail: ured@os-odra-zg.skole.hr 

 

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Povjerenstvo za vrednovanje 

kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica matematike (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo), donosi: 

 

Odluku o načinu vrednovanja kandidata natječaja  

za radno mjesto: učitelj/ica matematike  
 

Članak 1. 

 

Način, odnosno postupak vrednovanja kandidata natječaja za radno mjesto: učitelj/ica 

matematike (objavljenog od 26. kolovoza 2022. godine), provest će se putem pisane 

provjere/procjene znanja kandidata.  

 

Članak 2. 

 

Sadržaj vrednovanja i područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za 

vrednovanje  utvrđuju se kako slijedi: 

 

1. Didaktika i kurikulum - Cindrić, M., Miljković, D. i Strugar 

2. Metodika nastave matematike 

3. Udžbenici za matematiku u predmetnoj nastavi 

4. GIK za nastavu matematike 

 

Pisana provjera uključuje pisanje eseja na zadanu temu.  

 

Članak 3. 

 

Vrednovanje kandidata, odnosno pisana provjera/procjena znanja, održat će se u četvrtak, 

15.9.2022. u 8 sati u Osnovnoj školi Odra, Đačka 5, 10020 Zagreb.  

 

Članak 4. 

 

Vrednovanju mogu pristuputi samo kandidati s Liste kandidata koja je u prilogu ove Odluke i 

čini njen sastavni dio. 

Ukoliko kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Škole. 

 

U Zagrebu, 9. rujna 2022. 
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OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Zagreb, Đačka 5 

OIB: 13465678686 

tel: 01/ 6261-050 

e mail: ured@os-odra-zg.skole.hr 

Na temelju članka 7.  stavka 7. podstavka 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Povjerenstvo 

za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica matematike utvrđuje 

 

LISTU  KANDIDATA 
 

prijavljenih na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica matematike koji ispunjavaju formalne 

uvjete natječaja i upućuju se na vrednovanje 

- četvrtak,  15.9.2022. u 8,00 sati 

 

 

 

REDNI 

BROJ 
IME I PREZIME 

1.  Jelena Pirner 

2.  Hrvoje Kosanović 

3.  Dubravko Filipović 

4.  Marijana Buti 

5.  Branimir Belić 

6.  Karla Marče 

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva 

Ravnatelj: 

 

Vatroslav Gabrić, prof. v.r.   
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