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Obrazloženje

          Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 2. lipnja 2015. godine zaključak (KLASA: 023-01/15-
04/42-53, UR.BROJ: 2170/01-15-00-15-10) o odobravanju i sufinanciranju programa produženog 
boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci za školsku
2015./2016. godinu, a čiji je sastavni dio i Tablični prikaz plana Programa. 

           Katolička osnovna škola "Josip Pavlišić" sa sjedištem u Rijeci, Omladinska 14, obratila se u 
mjesecu kolovozu 2015. godine Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo sa zahtjevom za 
odobrenjem i sufinanciranjem programa produženog boravka u školskoj 2015./2016. godini. 

            Zbog navedenog, spomenutim zaključkom nije se obuhvatila potreba ove Škole za 
programom produženog boravka.

Dakle, Katolička osnovna škola "Josip Pavlišić“ započela je s radom 7. rujna 2015. godine. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje kojim je utvrđeno da Katolička 
osnovna škola ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada (KLASA: UP/I-602-02/15-
01/00009 URBROJ: 533-25-15-0004 od 22. srpnja 2015. godine). Nakon dobivanja ovog Rješenja 
Škola je upisana i u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a njezin osnivač je Riječka 
nadbiskupija. Škola je šesta katolička osnovna škola u Republici Hrvatskoj, a prva u ovom dijelu 
Hrvatske. U Školu je upisan 31 učenik prvog razreda u dva odjeljenja. Obzirom na potrebu  i 
iskazani interes roditelja za produženim boravkom Škola se obratila sa zahtjevom za odobrenje 
organizacije dviju skupina produženog boravka u školskoj 2015./2016. godini te dvaju učitelja 
razredne nastave za njegovu provedbu. U svom zahtjevu Škola ističe da za provođenje 
produženog boravka ima osiguran odgovarajući učionički i drugi prostor.

Sukladno potrebi ujednačavanja uvjeta za ostvarivanje ovog Programa u svim osnovnim 
školama na području grada Rijeke, predlažemo da se Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“
odobri 1 skupina produženog boravka prvog razreda. Škola je u obavezi provesti upisni postupak u 
navedeni program sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 26/08, 40/09 i 29/10).

Slijedom navedenoga, predlažemo izmjene i dopunu već spomenutog zaključka zbog 
odobravanja 1 nove skupine produženog boravka prvog razreda u Katoličkoj osnovnoj školi "Josip 
Pavlišić“ na sljedeći način:

- da se u točci 2 riječi: "76 skupina" zamijene riječima: "77 skupina" i riječi: "te u privatnoj 
školi s pravom javnosti – Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina)" zamijene riječima: "te 
u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina) i
Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ (1 skupina)".,  

- u Tabličnom prikazu plana Programa koji je sastavni dio zaključka, prikaz dopuni sa 
Katoličkom osnovnom školom "Josip Pavlišić“ i podacima učenika, čime se mijenjaju 
odnosno usuglašavaju i ukupni podaci Tabličnog prikaza.



Slijedom navedenog,  predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

zaključak

o izmjenama i dopuni zaključka Gradonačelnika 
KLASA: 023-01/15-04/42-53, UR.BROJ:2170/01-15-00-15-10

1. U zaključku Gradonačelnika (KLASA: 023-01/15-04/42-53, UR.BROJ:2170/01-15-00-15-10) 
od 2. lipnja 2015. godine u točci 2. riječi: "76 skupina" zamjenjuju se riječima: "77 skupina" i 
riječi: "te u privatnoj školi s pravom javnosti – Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina)" 
zamjenjuju se riječima: "te u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: Osnovnoj 
waldorfskoj školi (1 skupina) i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ (1 skupina)".  

U Tabličnom prikazu plana Programa (Tablica 1: Prikaz plana programa produženog 
boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada osnovnih škola Grada Rijeke za školsku  
2015./2016. godinu (broj skupina, učenika i uključenih učitelja), iza podataka za Osnovnu 
waldorfsku školu, dodaje se Katolička osnovna škola "Josip Pavlišić" s podacima i mijenjaju 
ukupni podaci, na način kako slijedi prikaz:

Katolička 
osnovna 
škola "Josip 
Pavlišić“

31 26 5 1

PB 31 26 5           1

školska 2015./2016. godina                                                                                                   
PB -  53 skupine                                                                                                      

CN - 24 razredna odjela

2133 1966 167 77

Ukupan broj 
učenika

Broj učenika 
s 

prebivalištem 
u Gradu Rijeci

Broj učenika 
s 

prebivalištem 
izvan Grada 

Rijeke

Broj učitelja za 
sufinanciranje
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