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PREDMET: Prijedloga zaključka o podmirivanju dijela troškova rada učitelja koji
izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-
obrazovnog rada u školskoj 2016./2017. godini  
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potpis:



Obrazloženje prijedloga zaključka o podmirivanju dijela troškova rada učitelja koji 
izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u 

školskoj 2016./2017. godini  

U školskoj 2016./2017. godini u 25 škola u Gradu Rijeci provodit će se program 
produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada za učenike od 1. do 4. 
razreda. 

Temeljem Prijedloga zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka i 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke Gradonačelniku 
je predložen zaključak kojim se određuje da roditelji odnosno staratelji učenika od drugog do 
četvrtog razreda snose i dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog boravka i 
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada ovisno o dohotku po članu kućanstva. 

  Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" broj  14/14) 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb roditeljima koji ispunjavaju uvjete 
(socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet i uvjet udomiteljstva) tijekom školske godine 
subvencionira troškove marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola.

U cilju zaštite obitelji učenika slabijeg materijalnog statusa predlaže se da Odjel za 
zdravstvo i socijalnu skrb preuzme i subvencioniranje dijela troškova rada učitelja koji izvode 
program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 2. do 4. razreda u 
školskoj 2016/2017. godini. 

Navedeno pravo ostvarili bi roditelji odnosno staratelji učenika koji će ostvariti pravo 
na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika 
osnovnih škola od 2. do 04. razreda u školskoj godini 2016./2017. temeljem rješenja Odjela, 
a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.  

Odjel će gore navedenima sufinancirati dio troškova rada učitelja u iznosu od 100,00 
kuna  mjesečno, a isplaćivati će se osnovnim školama temeljem njihovih zahtjeva/računa. 

Radi se o približno 500 učenika za koje će u narednoj školskoj godini biti potrebno 
osigurati financijska sredstva u iznosu od cca  450.000,00 kuna, a do kraja I. polugodišta 
odnosno 2016. godine iznos od 150.000,00 kuna.    

Slijedom gore navedenog Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
predlaže Gradonačelniku da donese sljedeći: 
    

z a k l ju č a k

1. Odobrava se financiranje dijela troškova rada učitelja koji izvode program 
produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada učenika od 2. do 4. razreda u 
školskoj 2016/2017. godini roditeljima odnosno starateljima učenika koji će u 2016./2017. 
godini ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom 
boravku učenika osnovnih škola temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 14/14). 

2. Roditelji odnosno staratelji učenika iz točke 1. ovoga zaključka oslobađaju se 
plaćanja troškova rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada učenika od 2. do 4. razreda u školskoj godini 2016./2017.

3. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga  zaključka, u iznosu od 100,00 kuna 
mjesečno u razdoblju rujan 2016.-svibanj 2017., teretit će proračunska sredstva financijskog 
plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivati će se mjesečno 
osnovnim školama prema njihovim zahtjevima/računima. Sredstva u 2016. godini teretit će 
poziciju 407 Proračuna Grada Rijeke. 

4. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb. 
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