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OBRAZLOŽENJE

"Moja Rijeka" naziv je priručnika za zavičajnu nastavu, ujedno i eksperimentalnog programa koji se 
u pet riječkih osnovnih škola ("Zamet", "Nikola Tesla", "Podmurvice", "Kozala" i "Srdoči") počeo 
provoditi od ponedjeljka 17. rujna ove godine, i to kao slobodna aktivnost kroz koju će učenici moći 
bolje upoznati svoj grad. Program kojim se želi poboljšati znanje o Rijeci i ojačati riječki identitet 
pokrenuo je Grad Rijeka, u rujnu 2011. godine, formiranjem radne skupine koju čine kompetentni 
stručnjaci koji su ga nedavno i predstavili javnosti, u Villi Ružić na Pećinama.
Program Moja Rijeka obuhvaća 27 tema kroz koje se obrađuju raznovrsni elemente koji definiraju 
grad, poput informacija o zemljopisnom položaju Rijeke, prirodi i sportu te o gradskoj povijesti. 
Kako bi usvajanje znanja o gradu u kojem žive bilo trajnije te kako bi se stvorio pozitivan 
emocionalni odnos učenika prema njihovom okruženju, zaključeno je da je potrebno, znanje 
stečeno u nižim razredima, produbiti uvođenjem programa "Moja Rijeka" u predmetnu nastavu. 
Time će se našim malim sugrađanima pružiti mogućnost da steknu veća znanja o svom gradu i 
nauče ga upoznavati.

U prvo vrijeme eksperimentalni program provodit će se u pet osnovnih škola i to samo među petim 
razredima, a namjera nam da nakon verifikacije od strane nadležne Agencije za odgoj i 
obrazovanje, već iduće godine postane izborni predmet. Brojne riječke teme obradit će se i u 
udžbenicima koji će biti prilagođeni i ostalim razredima osnovnih škola, završno s osmim. 

Upravo su nastavnici najvažnija karika u provedbi ovoga programa. Provodit će ga nastavnici 
predmetne nastave, društveno-humanističkog usmjerenja, odnosno povijesti i hrvatskog jezika i to 
u skupinama odi 14 do 25 učenika petih razreda. Njihov će se rad pratiti i evaluirati, a iskustvo 
stečeno tijekom nastavne godine poslužit će za eventualno unapređenje programa, prije njegovog 
uvođenja u ostale škole.
Program će se 1 sat tjedno, tj. 35 sati godišnje od čega 13 sati u prvom obrazovnom polugodištu 
razdoblju.

Program će se financirati sukladno iskazu škola o broju ostvarenih sati, s iznosom od 210,00 kn 
bruto II po ostvarenom satu neposrednog rada s učenicima, uključujući i sat pripreme. Stoga je za 
ovu školsku godinu potrebno osigurati za ovu namjenu proračunska sredstva u iznosu oko 
37.000,00 kn, i to u 2012. godini 10.500,00  kn, a u 2013. godini 26.500,00  kn.

Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. Grad Rijeka će u školskoj 2012./2013. godini financirati provođenje eksperimentalnog programa 
"Moja Rijeka" i to za 5 skupina u 5 osnovnih škola ("Zamet", "Nikola Tesla", "Podmurvice", "Kozala" 
i "Srdoči") po 1 sat tjedno, u iznosu od 37.000,00 kn.

2. Sredstva za financiranje programa iz točke 1. ovog zaključka u 2012. godini u ukupnom iznosu 
od 10.500,00 kn osigurati će se u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godini, Razdjelu 004 - Odjel 
gradske uprave za odgoj i školstvo, Glavi 00404 - Osnovno školstvo, Programu: Program 
standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe, Aktivnosti: FAKULTATIVNI PREDMET 
"MOJA RIJEKA. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za 2013. 
godinu planira sredstva u iznosu od 26.500,00 kn za nastavak financiranja programa iz točke 1. 
ovog zaključka u drugom polugodištu školske 2012./2013. godine.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa osnovnim školama iz točke 1. ovog 
zaključka zaključi Ugovore o sufinanciranju Programa za školsku 2012./2013. godinu. Sredstva će 
se isplaćivati na žiro račune osnovnih škola prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za 
odgoj i školstvo.


