
OSNOVNA ŠKOLA  FRAN FRANKOVIĆ 

  RIJEKA 

KLASA: 402-03/15-01/02 

URBROJ : 2170-55-01-15-41 

Rijeka,   21. kolovoza 2015. 

    N A T J E Č A J                 
      ZA UPIS U PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA U ŠK. 2015./16.g. 

 
Sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke od 2.06.2015.g. ( KLASA: 023-01/15-04/42-53, URBROJ: 

2170/01-15-00-15-10)  Škola će zaprimati prijave po natječaju za upis u program PB za šk.. 2015./16.g. 

              OD 25.KOLOVOZA DO 3. RUJNA 2015.g. 

                                       u tajništvu škole od 8,00 do 13,00 sati 

 

za tri skupine PB, i to :    

I.i III.r.          ( prva skupina – 28 učenika ) 

I i III.r.          ( druga skupina – 28 učenika) 

II.r.                ( treća skupina – 28 učenika ) 

Ističemo da će u šk. 2015./16.g. : 
1. Roditelju odn. staratelju učenika I. r. s prebivalištem na području Grada Rijeke  uslugu učitelja 

financirati Grad Rijeka, pa je ista za roditelje  BESPLATNA, a isti će snositi  samo troškove 

prehrane 

2. Roditelj odn. staratelj za učenika I. , II. i III r. koji nema prebivalište na području Grada Rijeke 

sudjeluje u cijeni Programa za dio troškova rada učitelja u iznosu od 450,00 kn mjesečno za trajanja 

programa 

3. Roditelj odn. staratelj za učenika II. ili III. r. koji ima prebivalište na području Grada Rijeke 

sudjeluje u cijeni Programa za dio troškova rada učitelja mjesečno za trajanja programa  OVISNO O 

DOHOTKU PO ČLANU KUĆANSTVA PREMA KRITERIJIMA GRADA RIJEKE (100,00 KN; 

180,00 KN ili 320,00 KN ) 

PREDNOST  pri upisu u PB imaju učenici s upisnog područja Škole prema 

slijedećem redu prvenstva : 

a. učenik čija su oba roditelja zaposlena 

b. učenik zaposlenog samohranog roditelja 

c. učenik roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 

d. učenik iz obitelji s troje ili više djece školske dobi 

e. učenik s teškoćama u razvoju 

f. učenik uzet na uzdržavanje 

g. učenik roditelja koji prima dječji doplatak. 

      POTREBNA DOKUMENTACIJA: 

1. Prijava  roditelja ( obrazac na web stranici škole i  u tajništvu škole ) 

2. Uvjerenje o prebivalištu za učenika i roditelja ( može i preslika osobne iskaznice najmanje 

jednog roditelja ) 
3. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva ( obrazac se nalazi na web stranici i u tajništvu 

škole)  
4. Dokaz o statusu nezaposlenosti ( presliku radne knjižice ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje )  

5. Dokazi za ostvarivanje prava po osnovi prednosti 

6. Kako bi utvrdili mjesečno sudjelovanje roditelja II. i III. r za dio troškova rada učitelja pored 

prednje navedenih dokaza potrebno je  dostaviti i : 

                - prosjek plaća zaposlenih roditelja za posljednja tri mjeseca ili godišnju poreznu prijavu 

                 - odrezak od mirovine 

                     
ŠKOLA ĆE NA ULAZU U ŠKOLU I WEB  STRANICI ŠKOLE OBJAVITI POPISE 

UPISANIH UČENIKA U PROGRAM PB U ŠK. 2015./16.g.  dana 4. 09. 2015.g. u 13,00 sati. 

  

                            UPRAVA ŠKOLE 


