Na temelju članka 82. Statuta Prirodoslovne i grafičke škole i čl. 28. Pravilnika o načinu i
postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Školski odbor Prirodoslovne
i grafičke škole Rijeka, na 75.e-sjednici održanoj od 19. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021.
godine donio je
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA
U PRIRODOSLOVNOJ I GRAFIČKOJ ŠKOLI RIJEKA
Članak 1.
U članku 8. stavak 1. briše se alineja 6 „uvjet probnog rada ako se ugovara, osim za kandidate
s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad“.
Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Prijave kandidata zaprimaju se i urudžbiraju u tajništvu ili administraciji škole.
Po isteku roka za prijavu, tajnik škole utvrđuje prijave kojih kandidata su pravovremene,
potpune i ispunjavaju uvjete natječaja te povjerenstvu koje sudjeluje u procjeni kandidata
dostavlja sve prijave kandidata s naznakom koje prijave ne udovoljavaju uvjetima javnog
natječaja.
Ako se na natječaj prijavio samo jedan kandidat ili samo jedan od prijavljenih ispunjava uvjete
natječaja, Povjerenstvo može odlučiti da li će sa jedinim kandidatom provesti provjeru u
cijelosti (testiranje-pisano i/ili usmeno i razgovor), djelomično (testiranje-pisano i/ili usmeno
ili razgovor) ili se provjera neće provoditi.
Ako se provjera jedinog kandidata provede, kandidat ne mora biti izabran ako Povjerenstvo
ocijeni da kandidat ne bi mogao uspješno obavljati poslove za koje se prijavio na natječaj.
Ako Povjerenstvo odluči da se provjera neće provoditi, podnijeti će ravnatelju obrazloženje
odluke i prijedlog za zapošljavanje, a ravnatelj prije donošenja odluke može kandidata pozvati
na razgovor.
Ako se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, provjera
odnosno vrednovanje kandidata će se provesti u skladu s Pravilnikom a u pozivu na testiranje
mora se navesti da se radni odnos zasniva sukladno čl. 107 st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju
do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci.“
Članak 3.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Za procjenu kandidata prijavljenih na natječaj i kandidata koje u Školu uputilo upravno
tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja ravnatelj imenuje Povjerenstvo.

Povjerenstvo ima neparan broj članova, najmanje tri, od kojih je jedan član stručni
suradnik psiholog ili pedagog.
Kada se natječaj provodi za radno mjesto nastavnika ostali članovi povjerenstva su iz
reda pripadajućeg stručnog aktiva.
Kada se natječaj provodi za radno mjesto administrativnog osoblja (voditelj
računovodstva, administrator, tajnik) ostali članovi povjerenstva su radnici iz reda
administrativnog osoblja.
Kada se natječaj provodi za radno mjesto tehničkog/pomoćnog osoblja ostali članovi
povjerenstva su po jedan radnik iz reda tehničkog/pomoćnog osoblja i administrativnog osoblja.
Kada se natječaj provodi za radno mjesto stručnog suradnika ostali su članovi
povjerenstva iz reda nastavnika voditelja stručnih aktiva.
Ravnatelj može imenovati i zamjenike članova Povjerenstva.
Članove Povjerenstva ravnatelj može imenovati kao stalne članove za tekuću školsku
godinu ili ih imenovati za svaki natječaj, najkasnije nakon dobivanja suglasnosti upravnog tijela
županije nadležnog za poslove obrazovanja, a prije raspisivanja natječaja.
Član Povjerenstva ne može biti član Školskog odbora, niti osoba koja je s kandidatom
u srodstvu u izravnoj liniji, u pobočnoj liniji do zaključno trećeg stupnja (ujak, stric, teta, nećaci
i nećakinje, bratići i sestrične) i po tazbini do drugog stupnja u bračnoj i izvanbračnoj zajednici
(supružnikovi roditelji, bračni partneri braće i sestara), a ako se nakon pregleda prijava
kandidata utvrdi mogućnost postojanja okolnosti koje dovode u sumnju nepristranost člana ili
članova povjerenstva, ravnatelj će promijeniti sastav povjerenstva.“
Članak 4.
U članku 14. stavku 1. ispred riječi „ili“ dodaje se „ i/ “.
Dodaje se st.2 koji glasi:
„Iznimno od st. 1, provjera kandidata za radno mjesto tehničkog/pomoćnog osoblja sastoji se
od usmenog razgovora.“
Članak 5.
U članku 15. briše se stavak 2.

Članak 6.
U članku 19. stavak 1. alineja 4. briše se dio koji glasi „objavljuje na mrežnoj stranici Škole
rezultat testiranja vodeći računa o zaštiti osobnih podataka“ i alineja 4. glasi: „- objavljuje na
mrežnoj stranici škole poziv kandidatima na usmeni razgovor“.

Članak 7.
U članku 21.st. 2 iza riječi bodova stavlja se točka i brišu se riječi „od ukupnog broja bodova
svih članova Povjerenstva“
Briše se stavak 4.
Članak 8.
U članku 23. iza riječi bodova stavlja se točka i brišu se riječi „od ukupnog broja bodova svih
članova Povjerenstva“

Članak 9.
U članku 24. stavak 2. ispred riječi „vrednovati“ dodaje se riječ „mogu“ a riječ „će“ iza riječi
„vrednovati“ briše se.
Stavci 3., 4., 5. i 6. brišu se jer su dio članka 11.
Članak 10.
U članku 25. st. 6 koji glasi „Odluku iz st.3 ravnatelj donosi između najbolje rangiranog/ih
kandidata“ briše se.
Stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.
Članak 11.
Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu i primjenjuju se danom dobivanja suglasnosti
upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja.
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Upravno tijelo županije dalo je suglasnost da ove Izmjene Pravilnika (KLASA: 602-03/1901/20 URBROJ:2170/1-05/13-21-10) dana 5. 2. 2021.

