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Obrazloženje

Projekt „Školsko poslijepodne samo za mene“ namijenjen je učenicima u riziku od školskog 
neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda osnovne škole Nikola 
Tesla. Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta, 
promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih 
navika. Cilj projekta je i stalna i kvalitetna komunikacija te suradnja s roditeljima kroz svakodnevnu 
interakciju, mjesečne i tjedne informacije, priredbe, kao i kroz organizirane  radionice.

U vremenu trajanja „Školskog poslijepodneva“ učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, 
radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju 
javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih 
prostorija.

Važnost ovog projekta prepoznaju i Gradska knjižnica Rijeka i Dječji odjel Stribor koji učenicima 
omogućuju besplatne članske iskaznice i sudjelovanje u programskim aktivnostima knjižnice. U 
provedbi projekta sudjelovat će i Učiteljski i Filozofski fakulteti u Rijeci kao vježbaonica i praksa 
studentima doc. dr. sc. Nataše Vlah, ali i studenti volonteri koji će s učenicima usavršavati znanje 
talijanskog, njemačkog i engleskog jezika. Art-kino Croatia omogućit će učenicima korisnicima 
projekta besplatne kino-projekcije, a Prirodoslovni muzej Rijeka obilaske i edukacije. Dječji dom 
„Ivana Brlić-Mažuranić“ Lovran donirat će školski pribor i slatkiše za učenike, a udruga Capoeira 
Beira do Rio/Croatia – Capoeira Rijeka u prostorima škole održavat će treninge za učenike 
korisnike. 

Također, kroz projekt će se u ovoj školskoj godini ostvariti još širi sadržaj i mogućnosti za učenike 
kroz suradnju s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana pl. Zajca, Gradskim kazalištem lutaka 
Rijeka, Astronomskim centrom Rijeka, Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja 
Rijeka, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti, Medicinskim fakultetom u Rijeci i Fakultetom 
zdravstvenih studija u Rijeci.

Terenska nastava planirano će se provoditi svakoga petka, poslije ručka učenika u školi. Uključivat 
će, kao i prethodnih godina, odlaske u Dječji odjel Stribor, šetnje gradom i posjete raznim 
institucijama.

Sve navedene aktivnosti za sve učenike korisnike u potpunosti su besplatne.

Projekt je pokrenut 2016. godine financiranjem od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ koja 
osigurava financiranje za samo jednu godinu. Kako je projekt rezultirao velikim uspjehom te 
ostvarenjem postavljenih ciljeva, Grad Rijeka je nastavio pružanje podrške projektu kako bi djeca 
mogla nastaviti u prijateljskom i poticajnom okruženju razvijati pozitivan odnos prema učenju i 
školi, stjecati nova znanja i vještine što značajno doprinosi njihovom psihofizičkom razvoju, kao i 
školskom uspjehu i u školskoj godini 2016./2017., kada je projekt pohađalo 20 učenika. Ove će 
školske godine biti uključeno 10 učenika iz OŠ Nikola Tesla i 8 učenika iz Dječjeg doma „Ivana 
Brlić Mažuranić“ Lovran. Troškove jednog provoditelja u jednakom udjelu snosit će Dječji dom 
„Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran, a predlažemo da troškove drugog provoditelja snosi Grad Rijeka. 
Naime, riječ je o vrijednom projektu koji doprinosi umanjivanju socio-ekonomskih razlika 
među učenicima, olakšava im uspješno završavanje osnovne škole te ostvarenje svog 
potencijala, kao i osamostaljivanje za život.



Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. Grad Rijeka će u školskoj 2017./2018. godini sufinancirati provođenje projekta „Školsko 
poslijepodne samo za mene“ u OŠ Nikola Tesla i to plaću i troškove prijevoza s posla i na 
posao za jednog provoditelja u ukupnom iznosu od 32.500,000 kuna do prosinca 2017. godine.

2. Sredstva za financiranje programa iz točke 1. ovog Zaključka za prvo polugodište školske 
2017./2018. godine osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu, u okviru Razdjela 
004 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404, Aktivnosti: A113820 „Školsko 
poslijepodne za mene", na pozicijama PR01708, PR01709, PR01710, PR01711, u iznosu od 
32.500,00 kuna.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u proračunu Grada Rijeke za 
2018. godinu planira sredstva za nastavak sufinanciranja ovog projekta. Sredstva će se 
isplaćivati po nalogu pročelnice Odjela. 
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