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OBRAZLOŽENJE

U Hrvatskoj se već godinama svečano obilježava Svjetski dan učitelja, i to javnom prezentacijom
rezultata rada učitelja i učenika i prigodnim programima na državnoj razini (središnja proslava) i u
pojedinim županijama i gradovima. Cilj obilježavanja je između ostaloga, isticanje važnosti rada
svih učitelja, nastavnika i odgojitelja, njihovog utjecaja na razvoj društva u cjelini, naglašavanje
važnosti učiteljske profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nositelji.
Svjesni smo izazova s kojima se u svojem radu susreću, ali na žalost i nedovoljne
društvene prepoznatljivosti i važnosti njihove profesije. Radeći jedan od najodgovornijih i
najzahtjevnijih poslova daju svoj doprinos cilju kojem svi težimo – društvu znanja. Nesebično ulažu
trud u pripremu mladih ljudi za svladavanje raznih životnih situacija, a za taj trud najčešće dobiju
premalu nagradu.
Postoji stoga potreba da se rad učitelja prepozna i cijeni kao jedan od najvažnijih za
budućnost cijelog svijeta. Stoga, ovo je prilika da se svim učiteljima barem na jedan dan pokloni
zaslužena pažnja, za sve dane, mjesece i godine koje provode radeći s našom djecom.

 PROSLAVA SVJETSKOG DANA UČITELJA U GRADU RIJECI
Proslava Svjetskog dana učitelja proslavit će se u Gradu Rijeci tradicionalnim druženjem s
prosvjetnim djelatnicima iz gradskih odgojno-obrazovnih ustanova, koji su u protekloj 2018./2019.
godini otišli u zasluženu mirovinu. Gradonačelnik Grada Rijeke će početkom listopada 2019.
godine u Salonu Grada Rijeke, Korzo 16, upriličiti svečani prijem za 35 umirovljena odgojitelja,
učitelja i nastavnika kojima će se prigodnim programom i poklonima zahvaliti za dugogodišnji rad u
prosvjeti.

 PRIJEDLOG SUFINANCIRANJA PROSLAVE SVJETSKOG DANA UČITELJA
GRADU RIJECI
Predlažemo da se odobri sufinanciranje obilježavanja Svjetskog dana učitelja i to za
nabavku prigodnih knjiga za umirovljene prosvjetne djelatnike.
Sredstva su osigurana u Proračunu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2019.
godinu.

Slijedom iznesenog, predlažemo Gradonačelniku donošenje sljedećeg
ZAKLJUČKA
1. Prihvaća se informacija o proslavi Svjetskog dana učitelja 2019. godine u Gradu Rijeci.
2. Sredstva za proslavu Svjetskog dana učitelja osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za
2019. godinu, Razdjel 004: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Program u funkciji
odgoja i obrazovanja, Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela na poziciji PR00290
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi i na poziciji PR00293 Ostale usluge .

