REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/18-04/170-36
URBROJ: 2170/01-15-00-18-47
Rijeka, 21. 12. 2018.

Gradonačelnik je 21. prosinca 2018. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se financiranje rada romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u
drugom polugodištu školske 2018./2019. godine (za razdoblje od 14. siječnja do 28 lipnja 2019.
godine), na određeno, puno radno vrijeme.
2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovog zaključka u visini 37.398,00 kn (plaća za redovan
rad, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, naknada za prijevoz na posao i s posla)
osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu u okviru Razdjela 004 - Odjel gradske
uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404, Aktivnost: A113818: Pomoćnici u nastavi.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa Osnovnom školom Škurinje
Rijeka sklopi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj i Ive Miloš
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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O b r a z l o ž e nj e
Osnovna škola Škurinje Rijeka obratila se sa zamolbom za nastavkom zapošljavanja i
financiranja rada romskog pomagača u drugom polugodištu školske 2018./2019. godine.
Škola se nalazi na području kojem gravitiraju djeca pripadnici romske nacionalne manjine iz
obližnjeg naselja. Iz tog razloga, zatražili su i dobili od nadležnog ministarstva za obrazovanje
suglasnost za zapošljavanje romskog pomagača u 2014. godini. Romskom pomagaču u Školi
prestao je radni odnos na njegov zahtjev. Škola je od tada u više navrata podnosila nadležnom
ministarstvu zahtjev za odobrenjem zapošljavanja romskog pomagača. Međutim, Ministarstvo je
Školi dalo suglasnost za njegovo zapošljavanje, ali uz uputu da se za radno-pravni status romskog
pomagača i njegovo financiranje (u okviru širih javnih potreba) obrate svojem osnivaču. Stoga su
već početkom tekuće školske godine uputili zamolbu za financiranjem romskog pomagača u prvom
polugodištu tekuće školske godine. Grad Rijeka kao osnivač prepoznao je iskazanu potrebu Škole
i prihvatio financiranje romskog pomagača u traženom razdoblju.
Dakle, u Školi imaju veliki broj učenika koji uopće ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik i
potrebna im je pomoć za uključivanje i svladavanje školskog gradiva, pisanje zadaća i pružanje
puno šire pomoći koju učenici traže od romskog pomagača. Pomagač učenicima i njihovim
obiteljima pomaže u uključivanju i lakšem razumijevanju i prihvaćanju škole.
S obzirom na iskazano kao i opravdanost potrebe za zapošljavanjem romskog pomagača
koji osigurava kvalitetniji rad s djecom pripadnicima romske manjine, predlažemo da se Osnovnoj
školi Škurinje Rijeka odobri zapošljavanje romskog pomagača na određeno, puno radno vrijeme u
drugom polugodištu tekuće školske godine (najduže do 28.6.2018. godine) odnosno financijska
sredstva u visini od 37.398,00 kuna (plaća za redovan rad, doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje i naknada za prijevoz na posao i s posla). Sredstva su osigurana u Proračunu Grada
Rijeke za 2019. godinu.
Slijedom navedenoga, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg
z a k lj u č k a
1.

Prihvaća se financiranje rada romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u
drugom polugodištu školske 2018./2019. godine (za razdoblje od 14.1. do 28.6.2019. godine),
na određeno, puno radno vrijeme.
2.
Sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka u visini 37.398,00 kn (plaća za
redovan rad, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, naknada za prijevoz na posao i s
posla) osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu u okviru Razdjela 004 - Odjel
gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404, Aktivnost: A113818: Pomoćnici u nastavi.
3.
Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa Osnovnom školom Škurinje
Rijeka sklopi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

