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POZIV NA PRETHODNU PISMENU PROVJERU ZNANJA

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli potpune i pravovremene  prijave na natječaj  za radno 
mjesto NJEGOVATELJ/ICA da pristupe pisanoj provjeri znanja.
Kandidati koji nisu ispunili formalne uvjete natječaja o istome su obaviješteni putem 
elektroničke pošte na adresu koju su naveli u prijavi ili na drugi odgovarajući način.

Pisana provjera znanja će se održati u  Domu za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković, Ante 
Starčevića 25 dana    30. lipnja  ( srijeda) u  9,00 sati   u prostorijama Doma.  
U skladu sa uputama HZJZ kandidati trebaju doći sa zaštitnom maskom za lice te će im se 
prije ulaska u prostorije Doma izmjeriti temperatura. 

POSTUPAK PISMENE PROVJERE ZNANJA
Pisana provjera znanja traje 45 minuta.
Pisana provjera znanja sastoji se od 20 pitanja i svako pitanje se vrednuje s 1 bodom. 
Maksimalan broj bodova na pisanoj provjeri je 20 bodova. 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog
testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno 
vrijeme.

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu na pismeno testiranje  do zakazanog 
vremena, bez obzira na razloge, smatrat će se da je  povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se
da je prijava na natječaj povučena ako kandidat ne poštuje pravila testiranja sa kojima će biti 
upoznati prije početka testiranja.

Kandidat može ispraviti netočan odgovor na način da ga prekriži i pored njega napiše točan 
odgovor uz vlastoručan potpis.

 

RAZGOVOR ( INTERVJU)
Sa kandidatom koji je na pisanom testiranju ostvario najmanje  60 % ukupnog broja bodova 
obaviti će se razgovor neposredno nakon pisane provjere znanja.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje 
znanja, sposobnosti, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za radno mjesto.
Intervju sa kandidatom traje 15 minuta i sadrži  5 pitanja od kojih se svako pitanje vrednuje sa
1 bodom. Maksimalan broj bodova na intervju je 5  bodova. 

Nakon provedene pisane provjere znanja i intervjua Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova, 
sastavlja izvješće o provedenom postupku i dostavlja ga ravnatelju.
Temeljem zapisnika ravnateljica Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković donosi 
odluku o odabiru kandidata za objavljena radna mjesta ili poništenju natječaja/dijela natječaja.
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Rezultati provjere znanja kandidata objaviti će se na web stranici Doma za odrasle osobe i 
rehabilitaciju Metković ( www.dom-metkovic.hr)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Literatura za pripremanje kandidata za provjeru znanja:

1. Dr. Albina Lončar: Osnove gerontologije, osnove anatomije, fiziologije i patologije, 
Prva pomoć, Priručnik za njegovatelje/-icu starijih i nemoćnih osoba, Narodno učilište
Rijeka - Ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci 

2. Denise Paravić, viša medicinska sestra: Njega starije i nemoćne osobe, Priručnik za 
njegovatelje/-icu starijih i nemoćnih osoba, Narodno učilište Rijeka - Ustanova za 
obrazovanje i kulturu u Rijeci 

3. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge
smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skbi,  upute HZJZ
od 15. 6. 2021., 


