Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine
Viškovo“ broj 3/18.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj 30. siječnja
2019. godine donosi
Odluku
o 3. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U članku 15. stavku 2. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske
županije broj 52/11. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16. 5/17. i 16/17.)
(nastavno Odluka) mijenja se točka 11. i glasi: Besplatni produženi boravak i cjelodnevna
nastava učenika nižih razreda osnovne škole“
Članak 2.
(1) Tekst iznad članka 32. Odluke „11. Besplatni produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim
školama“ mijenja se i glasi: „11. Besplatni produženi boravak i cjelodnevna nastava učenika
nižih razreda osnovne škole“.
(2) Članak 32. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:
„Pravo na besplatan produženi boravak i cjelodnevnu nastavu (100% troška nastavnog
osoblja) u subjektima koji provode program produženog boravka i cjelodnevne nastave
ostvaruje učenik nižih razreda osnovne škole koji uz barem jednog roditelja, usvojitelja ili
staratelja ispunjava uvjet iz članka 10. Odluke te čiji roditelji ispunjavaju uvjet prihoda ili
poseban uvjet – udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika.“
(3) U članku 32. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Pravo iz prethodnog stavka ovog članka učenik može ostvarivati devet mjeseci u toku
školske godine i to do iznosa od 450,00 kuna mjesečno.“
Članak 3.
Ova Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.
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OBRAZLOŽENJE
Prijedloga Odluke o 3. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Odlukom o socijalnoj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 52/11. i
„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16., 5/17. i 16/17.) određeno je pravo na
besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama za učenike sa prebivalištem
na području Općine čiji roditelji ispunjavaju uvjet prihoda ili poseban uvjet – udomljena djeca
te djeca pod brigom skrbnika.
Radi terminološkog usklađenja izraz „produženog i cjelodnevnog boravka“ zamjenjuje se
terminima produženi boravak i cjelodnevna nastava obzirom da produženi boravak
omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom
prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, dok cjelodnevna nastava predstavlja
specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog
slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno.
Osnovna škola „Sveti Matej“, Viškovo zbog ograničenog prostora kojim raspolaže, a koja je
matična škola učenicima sa područja Općine Viškovo, ne provodi program produženog
boravka i cjelodnevne nastave za svoje učenike pa je veliki broj roditelja, isključivo iz tog
razloga, primoran svoju djecu upisivati u škole izvan područja Općine Viškovo koje provode
predmetni program, kako bi njihova djeca bila adekvatno zbrinuta dok su oni na poslu.
Međutim, sve češće nailazimo i na slučajeve da djeca sa našeg područja ostaju neupisana u
predmetni program i to zbog ograničenog kapaciteta u pojedinim školama.
Iz prethodno iznesenih razloga, predlagač je mišljenja da predmetno pravo ne treba
ograničiti samo na osnovne škole, već na ostale subjekte koji provode predmetni program.
Na taj način bi roditelji učenika iz Osnovne škole „Sveti Matej“ imali mogućnost da svoju
djecu adekvatno zbrinu nakon nastave, dok su na poslu, a isto tako roditelji djece koja ne
pohađaju Osnovnu školu „Sveti Matej“ ne bi trebali brinuti i strahovati da li će dijete uspjeti
upisati u predmetni program isključivo unutar osnovne škole koju njihovo dijete pohađa već,
ukoliko je to moguće i bliže mjestu prebivališta. Iznos troška produženog boravka i
cjelodnevne nastave kojeg bi podmirivala Općina Viškovo bila bi ista za sve subjekte te bi se
isplaćivala devet mjeseci tijekom školske godine.
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predloženih 2. izmjena i
dopuna Odluke o socijalnoj skrbi.
Također, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za prijedlog ove odluke provesti
će se savjetovanje s javnošću obzirom da se ovim prijedlogom Odluke utječe na interese
građana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana, a sve iz
razloga potrebe osiguranja ovakvog načina brige o osnovnoškolskoj djeci.
Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec.v.r.
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