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KRITERIJI ZA ODABIR NASTAVNIKA U PRATNJI
1. KRITERIJI
KRITERIJ

POKAZATELJ

BODOVI

poznavanje osnovnih podataka
o projektu

pitanje br. 1 i
2

pitanje br.1 – 1 bod

sudjelovanje u radu projektnog
tima za navedenu mobilnost

pitanje br. 3

koordinator = 3 boda, razrednik = 2 boda,
ostali članovi = 1 bod, NE = 0 bodova

nastavnik struke obuhvaćene
projektom

pitanje br. 4

DA = 2 boda

poznavanje učenika (razreda)
koji odlaze na mobilnost

pitanje br. 5

svaki razred 0,5 boda

poznavanje
slovenskog/engleskog jezika

pitanje br. 6

svaka razina 0,5 boda

mogućnost sufinanciranja
svojeg sudjelovanja u projektu

pitanje br. 8

DA – 1 bod, NE – 0 bodova

motivacijsko pismo

pitanje br. 9

grafički izgled (oblik pisma) – 0,5 bod;

pitanje br. 2 – 2 boda

kompozicija (oslovljavanje, sadržaj/glavni dio,
završni dio) – 0,5 boda;
sadržaj - 3 boda (motivacija, argumentacija –
1 bod; razrada uloge nastavnika u pratnji – 2
boda)
mišljenja učenika

anketa

vrh rang-liste = 1 bod; sredina rang-liste = 0,5
boda; dno rang-liste= 0 bodova

mišljenje ravnatelja

u slučaju potrebe ravnateljev glas odlučuje o
odabiru nastavnika

ukupni broj bodova
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Kako bi bio odabran, nastavnik mora ostvariti najmanje 10 bodova. Od navedenih 10 iz
motivacijskog pisma mora ostvariti najmanje 2 boda.
2. OPĆENITO
Kriteriji se odnose na natječaj objavljen 20. rujna 2019. g. pod klasom Klasa: 602-03/19-12/11
i ur. brojem 2137-50-19-01, 2137-50-19-02, 2137-50-19-03 za nastavnika u pratnji za
mobilnost u Velenje, Maribor,Riom u sklopu projekta EUjedinjeni u Obrtničkoj2019.
Osnova za objavu natječaja je Odluka o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge i
Odluka o dodjeli OLS licenci u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. g. za
program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja, rok 12. veljače 2019. godine, objavljena 16. svibnja 2019. g. na
http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-iodluka-o-dodjeli-ols-licenci-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-2019-g-za-programerasmus-kljucna-aktivnost-1-za-podrucje-strukovnog-obrazovanja-i-osposobljavanja-rok-12-veljace2019-godine

Zlatko Martić, ravnatelj
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