
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) objavljuje 
 
 

JAVNI POZIV 
 

za izbor osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja 
 ispita državne mature u škol. god. 2011./2012. 

 
I. 

 
Pozivaju se stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i nastavnici četverogodišnjih srednjih 
škola koji imaju iskustvo u radu s učenicima s teškoćama da se prijave za osobne pomagače 
učenicima i ostalim pristupnicima s teškoćama koji će polagati ispite državne mature u školskoj 
godini 2011./2012.  

II. 
 
Kandidati za osobne pomagače trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij, odnosno odgovarajući studij prema ranijim propisima; 

 radno iskustvo od najmanje dvije godine i dokaziva uspješnost u području rada s 
učenicima s teškoćama; 

 poznavanje propisa o državnoj maturi i pravima osoba s invaliditetom i 
 ugled u stručnoj javnosti, po mogućnosti preporuke strukovnih udruga ili udruga koje 

promiču ostvarivanje prava učenika s teškoćama. 
 

III. 
 

Prijavljeni kandidati, (osim osoba imenovanih Odlukom o imenovanju osobnih pomagača u škol. god 
2010./2011., KLASA: 080-01/11-02/05, URBROJ: 437/1-11-1) dužni su sudjelovati u edukaciji i 
testiranju koje će organizirati Centar. 

IV. 
 
Ravnatelj Centra imenuje osobne pomagače na prijedlog Povjerenstva za odabir i edukaciju osobnih 
pomagača. 
Odluka o imenovanju se objavljuje na mrežnim stranicama Centra po završetku postupka 
imenovanja. 

V. 
 
Osobni pomagači za svoj rad ostvaruju pravo na novčanu naknadu koja će se utvrditi posebnom 
odlukom. 
Odluka o visini naknade za poslove vrjednovanja se objavljuje na mrežnim stranicama Centra. 

VI. 
 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave ovoga poziva na mrežnoj stranici. Prijave se podnose 
isključivo poštom na adresu: 
 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
Petračićeva 4 
10000 Zagreb 
s naznakom: javni poziv za osobne pomagače. 
 
Uz prijavu je potrebno dostaviti: 



 
 životopis; 
 presliku diplome; 
 suglasnost ravnatelja škole o sudjelovanju kandidata u poslovima osobnog pomagača 

državne mature u skladu sa zahtjevima Centra; 
 presliku potvrde o položenom stručnom ispitu (samo za nastavnike koje zakon obvezuje);  
 presliku potvrde o napredovanju u zvanje mentora ili savjetnika i 
 čitko i u cijelosti popunjen Obrazac prijave. 

 
Priložena dokumentacija se ne vraća. 
Nepravodobne i nepotpune prijave ne će se razmatrati. 
 
Osobe koje su obavljale poslove osobnog pomagača na ispitima državne mature u školskoj godini 
2010./2011. trebaju dostaviti: 
 
- popunjen  Obrazac prijave za osobnog pomagača u školskoj godini 2011./2012. 
- suglasnost ravnatelja škole/dekana visokog učilišta o sudjelovanju kandidata u poslovima 
  osobnog pomagača ispita državne mature u skladu sa zahtjevima Centra. 
 
Ostale dokumente nisu obvezni slati. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                         

 
Zagreb, 01. veljače 2012. 
Klasa: 602-03/12-01/04 
Urbroj: 437/1-12-1 


