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Obrazloženje
Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obratila se Osnovna škola Škurinje sa zamolbom za
osiguravanjem podrške pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine.
Naime, Osnovna škola Škurinje djeluje u vrlo specifičnim uvjetima koji proizlaze iz činjenice da se
u blizini nalaze naselja odakle dolaze učenici iz slabijih socioekonomskih uvjeta i s konkretnim
potrebama. Riječ je o vrlo ranjivoj skupini djece s posebnim potrebama – učenicima romske
nacionalne manjine. Veliki broj učenika upiše se u Školu bez osnovnog znanja hrvatskoga jezika te
s nedostatnim socijalnim vještinama. Opisana struktura učenika predstavlja potencijalno
marginaliziranu skupinu djece koja su u povećanom riziku od školskog neuspjeha, preranog
napuštanja sustava obrazovanja te društvene isključenosti.
Razna istraživanja potvrđuju činjenicu da Romi u Hrvatskoj nisu dovoljno uključeni u obrazovni
sustav i život svoje zajednice. Sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje
2013. - 2020., obrazovni status Roma još uvijek je nepovoljan, najvećim dijelom zbog neredovitog
pohađanja nastave, niske stope završenosti osnovne škole uz nedostatne mjere sprečavanja
segregacije. Na nacionalnoj razini osnovnu školu završava tek 40 % Roma. Imajući na umu tu
poraznu statistiku, potrebno je djelovati s ciljem olakšavanja integracije učenika romske nacionalne
manjine u odgojno-obrazovni sustav jer obrazovanje predstavlja temelj za prekidanje
međugeneracijskog kruga društvene isključenosti i siromaštva.
Osiguravanjem pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine osigurat ćemo
adekvatnu podršku učenicima tijekom nastavnog procesa, ali i mogućnost kvalitetnog boravka u
školi nakon nastave, koji odgovara na njihove specifične potrebe. Time im osiguravamo sigurno
okruženje za igru s vršnjacima, podršku za usvajanje hrvatskog jezika i nastavnog gradiva, ali
i razvijanje socijalnih vještina što je izrazito važno za jer, nažalost, pojedini učenici često
nemaju primjerene uvjete u vlastitom domu. Učenici će dobiti priliku za izgradnju
samopouzdanja i veselja zbog pozitivnog iskustva učenja i druženja što će ih dodano
potaknuti na uključivanje u život škole, ali i zajednice.
Provođenje mjera za poboljšanje uspješnosti učenika romske nacionalne manjine u školi te
smanjivanje stopa napuštanja ključni su prioriteti svake odgovorne zajednice s obzirom na
dugoročne implikacije uspješnog sudjelovanja u kvalitetnom obrazovanju s ciljem društvenog
uključivanja i zapošljavanja.
Stoga smatramo da je izrazito važno podržati Školu osiguravanjem podrške pomoćnika za rad s
učenicima romske nacionalne manjine kako bismo uspješno radili na poboljšavanju njihovih
obrazovnih postignuća, primjerenoj socijalizaciji i uspješnoj integraciji, ali i osigurali kvalitetan
odgojno-obrazovni rad za sve učenike Škole. Predlažemo financiranje jednog pomoćnika za rad s
učenicima romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje za vrijeme nastavne godine
2019./2020., odnosno od 09. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine. Mjesečna sredstva za
rad pomoćnika bazirana su na iznosu od 25 kuna neto po satu, sa svim pripadajućim doprinosima
iz i na plaću, uključujući osnovni osobni odbitak. Pomoćnik će raditi u razredu 4 sata dnevno, a uz
troškove plaće bit će mu osiguran i trošak prijevoza.

Slijedom navedenoga, predlažemo Gradonačelniku donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. Prihvaća se financiranje jednog pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine
u Osnovnoj školi Škurinje za vrijeme nastavne godine 2019./2020., odnosno od 09. rujna
2019. godine do 17. lipnja 2020. godine.
2. Sredstva za financiranje pomoćnika iz točke 1. ovog Zaključka za prvo polugodište školske
godine 2019./2020. osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, u okviru
Glave 00404 Osnovno školstvo, na Aktivnosti A113818 Pomoćnici u nastavi, na pozicijama
PR00394 Plaće za redovan rad, PR00395 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,
PR00396 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, PR01281 Službena
putovanja i PR01270 Naknada za prijevoz u iznosu od 80.000,00 kn.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u Proračunu Grada Rijeke za
2020. godinu planira sredstva za nastavak financiranja ovog projekta. Sredstva će se
isplaćivati po nalogu pročelnice Odjela.

