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Osnovna škola "Brajda" obratila se Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo u ime učenika i 
mentora - sudionika natjecanja "Čitanjem do zvijezda" PGŽ-e, s molbom za financijskom 
podrškom za pokrivanje troškova prijevoza učenika i učitelja-mentora na državno natjecanje koje 
će se održati u Čakovcu 5. svibnja 2017. godine.

Natjecanje u znanju i kreativnosti „Čitanjem do zvijezda“, pokrenuli su školski knjižničari osnovnih i 
srednjih škola u suradnji s Hrvatskom mrežom školskih knjižničara još 2009. godine. Kako je 
uočeno da interes učenika za knjigu pada ovim se natjecanjem želi potaknuti učenike na čitanje s 
razumijevanjem, istraživanje, otkrivanje i kreativno stvaranje, jer je učenje na takav način 
najučinkovitije te potaknuti timski rad, ali i individualni napor.

Nakon provedenog županijskog natjecanja u znanju i kreativnosti „Čitanjem do zvijezda“, učenici 
triju riječkih škola (OŠ Brajda, OŠ Ivana Zajca i OŠ Podmurvice) i OŠ Klana, čiji je osnivač 
Primorsko-goranska županija plasirali su se na državno natjecanje. Učenici su uložili mnogo truda i 
vremena kako bi se pripremili za natjecanje i uspješno su se plasirali na državno natjecanje. S 
obzirom da natjecanje "Čitanjem do zvijezda" nije u sustavu natjecanja Agencije za odgoj i 
obrazovanje troškovi putovanja nisu osigurani. Put do Čakovca je neplanirani trošak za škole, a i 
za roditelje. Stoga je OŠ "Brajda" uputila zamolbu za pomoć u realizaciji završnice ovoga 
natjecanja, sponzoriranjem prijevoza do Čakovca za tri riječke škole.

Predlažemo da se dio troškova nastalih zbog prijevoza na državno natjecanje „Čitanjem do 
zvijezda“, koje će se održati u Čakovcu 5. svibnja 2017. godine (tri učenika i jednog učitelja-
mentora,  ukupno 12 osoba iz OŠ Brajda, OŠ Ivana Zajca i OŠ Podmurvice) sufinancira u 
ukupnom iznosu do 1.500,00 kn. Sredstva će se uplatiti na žiro-račun Osnovne škole "Brajda" 
nakon potpisivanja ugovora.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada RIjeke sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se informacija o natjecanju u znanju i kreativnosti "Čitanjem do zvijezda" i plasmanu 
učenika iz triju riječkih škola (OŠ Ivana Zajca, OŠ Brajda i OŠ Podmurvice) na državnu razinu 
natjecanja koje će se održati u Čakovcu 5. svibnja 2017. godine.

2. Grad Rijeka sufinancirat će troškove prijevoza učenika i njihovih mentora iz triju riječkih škola 
na državno natjecanje "Čitanjem do zvijezda" u ukupnom iznosu do 1.500,00 kn. 

3. Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu do 1.500,00 kn osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu u okviru  Razdjela 004 - Odjela gradske uprave za 
odgoj i školstvo, Glave 00404, Programa: Program  standarda iznad državnog standarda – šire 
javne potrebe, Aktivnosti: Ostale aktivnosti, na poziciji PR02187 - Usluge telefona, pošte i 
prijevoza.

4. Sredstva će se isplatiti Osnovnoj školi Brajda nakon potpisivanja ugovora, a po nalogu 
pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.
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