Peta gimnazija
Klaićeva 1, 10 000 Zagreb
KLASA: 112-01/21-02/07
URBROJ: 251-294-01-21-06
Zagreb, 22. listopada 2021.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen dana
27. rujna 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči V. gimnazije za radno mjesto
1. NASTAVNIK/CA SOCIOLOGIJE – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 7 sati
neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno uz pripadajuću količinu ukupnog
tjednog radnog vremena - 1 izvršitelj/ica
(u daljem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje sljedeći
POZIV NA RAZGOVOR
Razgovor (intervju) s kandidatima Povjerenstvo će održati u četvrtak, 28. listopada
2021. godine s početkom u 16:30 sati u uredu ravnatelja (I. kat lijevo) V. gimnazije, Zagreb,
Klaićeva 1.
Razgovorom s kandidatima natječaja Povjerenstvo će utvrditi znanja, sposobnosti,
interese, motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.
Na razgovor (intervju) pozivaju se kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu
prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, kako slijedi:
1. GRUPA u 16:30 sati:
1. Lucija Suša
2. Franjo Soldo

Kandidati su, prije pristupanja razgovoru, dužni dati na uvid osobnu iskaznicu ili
drugu vjerodostojnu ispravu kojom će se utvrditi njihov identitet.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena
određenog za provođenje razgovora, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Nakon provedenog razgovora s kandidatima Povjerenstvo će sastaviti izvješće o
provedenom postupku.
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Sve upite vezano za ovaj natječaj kandidati mogu uputiti na e-mail adresu:
tajnistvo@petagimnazija.hr .
Kandidati su, po ulasku u prostor Škole, dužni poštivati epidemiološke mjere koje su
na snazi, održavati primjerenu fizičku distancu, nositi zaštitne maske za lice i dezinficirati
ruke dezinfekcijskim sredstvom postavljenim na ulazu.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim
uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.
Poziv na razgovor objavljen je na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole 22. listopada
2021. godine.

Predsjednik Povjerenstva:
_____________________
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