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Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju/ 
stručni komunikacijski posrednik na neodređeno vrijeme 

u Dječjem vrtiću Vukovar I, objavljuje 
 

POZIV 
za provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testa 

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju koje će se održat 28. rujna 2022. 
godine (srijeda) u 9,00 sati, u prostorijama Centralnog objekta, E. Kvaternika 27 
u Vukovaru, mogu pristupiti kandidati: 
 
1. A.B., 28.3.1999. 
2. A.Z., 22.7.1967. 
3. Z.J., 11.2.1979. 
4. T.M., 27.3.1996. 
5. B.Z., 21.12.1986. 
6. V.V., 4.7.1984. 

 
II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju ne mogu pristupiti: 

1. V.M., 11.2.1971.-  nepotpuna dokumentacija 
2. J.D.T., 22.12.1997.- nepotpuna dokumentacija 
3. S.B., 7.11.1986.- nepotpuna dokumentacija 
 

III. Na testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. 
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge zbog 
kojih pojedini kandidat eventualno ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme. 
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme povukao 
prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom 
testiranju remeti mir i /ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat 
koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.  
 

IV. PRAVILA I PODRUČJE TESTIRANJA 
Pisani test sastoji se od 5 pitanja. Testiranje traje 45 minuta.  
Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.  



Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog 
mjesta. 
Svako pitanje se može vrednovati od 0 boda do 1 bodova, ovisno o točnosti 
odgovora. 
Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata/kinja 
prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju, te će ovisno o uspjehu na 
testiranju, vršiti i rangiranje kandidata. Kandidati koji ostvare najmanje 50% uspjeha 
na pisanoj provjeri znanja, pristupiti će usmenom razgovoru, koje će biti ocjeno 
bodovima od 1-5 od svakog član Povjerenstva, a koji utvrđuju interese i motivaciju 
za obavljanje posla.  
 
Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog 
mjesta, a pitanja će se odnositi iz područja: 
 
1. Higijena, Vesna Kostović - Vranješ, Mirko Ruščić (poglavlja 1. Uvod u 

higijenu, 2. Higijenske navike radnika, 3. Higijena rada) i to stranice: 8-28 
i 104-108. 

2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik „Narodne 
novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i  98/19) 

3. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Službeni 
vjesnik „Narodne novine“ broj 63/08., 90/10.) 

 
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića Vukovar 
I www.djecjivrticvukovar1.hr i oglasnoj ploči Vrtića 28. rujna 2022. te će kandidati 
ujedno biti obaviješteni i o vremenu održavanja usmenog razgovora. 
Nakon provedenog testiranja i usmenog razgovora, Povjerenstvo će sastaviti Rang 
listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i usmenom 
razgovoru. 
Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti podnosi se 
ravnatelju i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar I na donošenje Odluke o 
izboru.  
 

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića. 
 
                                                                             
 
                                                                                   Predsjednica Povjerenstva 
                                                                                   Olesja Raguž, mag.paed. 


