DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
35400 NOVA GRADIŠKA
E-mail: racunovodstvo@dvng.hr
KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2178-15-380-01-01-22Nova Gradiška, 15.veljače 2022.
POZIV NA PISMENU PROVJERU ZNANJA
za radno mjesto kuhara (m/ž) – jedan (1) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću
„Vjeverica“ u Starom Petrovom Selu na temelju natječaja objavljenog 03.veljače 2022. na stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici vrtića.
I.

Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup pisanom testiranju ispunili
sljedeći kandidati:
1. A.D-M., 1986.
2. N.M., 1989.
3. M.M., 1981.
4. T.G.B., 1991.
5. I.S., 1996.
6. Š.P., 1975.
7. Ž.G., 1983.
8. D.V., 1995.

II.

Slijedeći kandidati koji nisu ispunili formalne uvjete za pristup pisanom testiranju :
1. A.F., 1994. – ne udovoljava uvjetima natječaja

Pisana provjera znanja održat će se dana 21.veljače 2022. godine u prostorijama Doma kulture, Ulica
M. A. Relkovića 4, Nova Gradiška (doći pred glavni ulaz) s početkom u 13:00 sati.
III.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kemijsku olovku i masku
za lice. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanja 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.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Pisano testiranje se sastoji od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta kuhara (m/ž)
i sadrži 10 pitanja. Svako pitanje se vrednuje s 1 bodom. Svaki isključivo cjeloviti i točan odgovor nosi
1 bod, a netočan i nepotpuni odgovor 0 bodova. Rezultati provjere znanja se boduju od 1 do 10.
Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
•
•
•
•

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
testiranje
razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši neko od navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a
njegov/njezin rezultat se neće ocjenjivati.
Poslodavac zadržava pravo, nakon pismene provjere znanja obaviti usmeni dio razgovora s
kandidatima koji ostvare 5 i više bodova na pismenom testiranju, a koja će se obaviti u 14 sati istog
dana.
Nakon provedene provjere znanja Povjerenstvo utvrđuje Rang istu kandidata/kinja prema ukupnom
broju bodova ostvarenih na testiranju, te će ovisno o uspjehu, vršiti i rangiranje kandidata. Izvješće o
provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti podnosi se ravnateljici i Upravnom vijeću Dječjeg
vrtića Nova Gradiška na donošenje Odluke o izboru.
O Odluci Upravnog vijeća, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića Nova
Gradiška.
Izvori za pismenu provjeru znanja:
I.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj :
10/97,107/07,i 94/13)
https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-iobrazovanju

II.

Vodič primjene HACCAP načela za vrtićke kuhinje ( literatura vidljiva na web
stranici DV-a, https://dvng.hr/

III.

Priručnik za osobe koje rade s namirnicama u ugostiteljstvu, turizmu i
društvenoj prehrani https://www.zzjzpgz.hr/programi/hig%20min%20%20prirucnik%20-%20namirnice.pdf

Ovaj poziv je objavljen na Internet stranici Dječjeg vrtića Nova Gradiška (www.dvng.hr)

Predsjednica Povjerenstva:
Sonja Medvedović

