
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA UČITELJ/UČITELJICE, BIOLOGIJE, KEMIJE I PRIRODE, 

FIZIKE, GLAZBENE KULTURE, INFORMATIKE,  NJEMAČKOG JEZIKA, POVIJESTI I STRUČNOG SURADNIKA - 

PEDAGOGA 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

OSNOVNA ŠKOLA VILIMA KORAJCA 

Kaptol, Trg dr. Franje Tuđmana 3 

tel./fax. 034/ 231-040 

e-mail: ured@os-vkorajca-kaptol.skole.hr 

KLASA: 602-02/20-01/ 

URBROJ: 2177-39-01-20-01 

Kaptol, 04. studenog 2020. 

     

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA UČITELJ/UČITELJICE, BIOLOGIJE, KEMIJE I PRIRODE, 

FIZIKE, GLAZBENE KULTURE, INFORMATIKE,  NJEMAČKOG JEZIKA, POVIJESTI I STRUČNOG SURADNIKA – 

PEDAGOGA 

Obavještavam sve kandidate koji su se prijavili na natječaj za radna mjesta Učitelja/ice biologije, kemije, prirode  

– na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno ukupnog radnog vremena) - zamjena za bolovanje, 

rodiljni/roditeljski dopust, Učitelja/ice glazbene kulture  – na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno 

ukupnog radnog vremena) - zamjena za rodiljni/roditeljski dopust, Stručni suradnik - pedagog  – na određeno, 

puno radno vrijeme (40 sati tjedno ukupnog radnog vremena) - zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust, 

Učitelja/ice njemačkog jezika  – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno ukupnog radnog vremena), 

Učitelja/ice informatike  – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno ukupnog radnog vremena), 

Učitelja/ice fizike   – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (13 sati tjedno ukupnog radnog vremena), 

Učitelja/ice povijesti  – na određeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno ukupnog radnog vremena) objavljen 

14. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj 

ploči Škole da je na temelju utvrđene Rang liste kandidata i Izvješća Povjerenstva o provedenom vrednovanju 

kandidata, Odlukom ravnatelja uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na radno mjesto: 

1. Učitelja/ice biologije, kemije, prirode  – na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno ukupnog radnog 
vremena) - zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust – izabrana Antonija Rajič, magistra 
edukacije biologije i kemije  

2. Učitelja/ice glazbene kulture  – na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno ukupnog radnog 
vremena) - zamjena za rodiljni/roditeljski dopust izabran Vojvodić Robert, profesor teoretskih muzičkih 
predmeta  

3. Stručni suradnik - pedagog  – na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno ukupnog radnog vremena) 
- zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust izabran Dominik Ribičić, magistar pedagogije i 
magistar edukacije povijesti 

4. Učitelja/ice njemačkog jezika  – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno ukupnog radnog 
vremena) izabrana Jelena Vidović, magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistra 
edukacije francuskog jezika i književnosti 

5. Učitelja/ice informatike  – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno ukupnog radnog 
vremena)  izabran Dino Blažević, magistar inženjer elektrotrehnike  

6. Učitelja/ice fizike   – na neodređeno, nepuno radno vrijeme (13 sati tjedno ukupnog radnog vremena)  
izabrana  Martina Prajković, sveučilišna prvostupnica fizike  

7. Učitelja/ice povijesti  – na određeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno ukupnog radnog vremena) 
izabrana Kristina Rupert, magistra povijesti i magistra edukacije povijesti  

 

Obavijest o izboru kandidata objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.          

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u skladu s propisima iz područja zaštite osobnih 

podataka. 
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