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Donošenje Zaključka o financiranju pomoćnika u
nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za djecu
s teškoćama u razvoju

8. rujan 2021.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21)
gradonačelnica Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom
__________ 2021., donijela sljedeći

ZAKLJUČAK
I.
Grad Čakovec financirat će u školskoj godini 2021./2022. troškove rada
pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika (u daljnjem tekstu:
posrednik) angažiranih za učenike osnovnih škola kojima je osnivač.
Financiranje se odnosi na angažiranje pomoćnika u nastavi ili posrednika za
učenike za koje je Grad Čakovec, na osnovi rješenja o primjerenom programu
obrazovanja i mišljenja Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela Međimurske
županije, a u skladu s Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim
komunikacijskim posrednicima (NN RH 102/18, 59/19 i 22/20), donio odluku o
priznavanju prava na potporu pomoćnika.
Škole Gradu Čakovcu mogu podnijeti zahtjev za financiranje rada pomoćnika
ili posrednika za one učenike kojima pomoćnik ili posrednik nisu osigurani u okviru
projekta sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda ili u okviru projekata udruga
koje osiguravaju pomoćnike i stručne komunikacijske posrednike.
II.
Osnovne škole s pomoćnicima sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme,
odnosno za razdoblje od 6. rujna 2021. do 21. lipnja 2021. godine.
Cijena sata rada pomoćnika ili posrednika iznosi 25 kuna po satu neto, a
odnosi se za neposredni rad s učenicima. Najviši troškovi prijevoza pomoćnika ili
posrednika na posao i s posla iznose 400 kuna po pomoćniku mjesečno, a odnose
se na mjesni i međumjesni prijevoz.
III.
Grad Čakovec sredstva će uplaćivati na račune osnovnih škola na temelju
dostavljenih zahtjeva i izvješća škola o ukupnim troškovima rada pomoćnika ili
posrednika za prethodni mjesec.
IV.
Sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi u skladu s ovim Zaključkom
osigurana su u Proračunu Grada Čakovca za 2021. godinu, program A102603
Školstvo.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-05/21-01/62
URBROJ: 2109/2-01-21-02
Čakovec, __________ 2021.
GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec. v.r.

Obrazloženje
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom
odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu
i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju
higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim
aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim
funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama
učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima. Stručni
komunikacijski posrednik je osoba koja daje komunikacijsku potporu gluhim,
nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi,
nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni
jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na
hrvatskome jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede,
titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i
korištenje tehničkih pomagala). Osiguravanje pomoćnika i stručnih komunikacijsih
posrednika učenicima s teškoćama u razvoju propisano je Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, 92/2010, 105/2010,
90/2011, 5/2012, NN16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, NN68/2018, NN
98/2019, NN 64/20) i Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim
komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 59/19, 22/20). Sukladno sa
spomenutim Pravilnikom, pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
pružaju potporu onim učenicima koji imaju rješenje nadležnog ureda županije o
primjerenom programu obrazovanja.
Na prijedlog stručnog povjerenstva škole, škola podnosi upravnom tijelu
županije zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga
komunikacijskog posrednika učeniku. Stručno povjerenstvo nadležnog upravnog
tijela županije donosi mišljenje o pravu na potporu pomoćnika ili stručnoga
komunikacijskog posrednika te mišljenje dostavlja osnivaču škole. Osnivač škole
dužan je donijeti odluku o priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika.
Nakon donošenja odluke o priznavanju prava, osnivač podnosi Ministarstvu znanosti
i obrazovanja zahtjev za davanjem suglasnosti za uključivanje pomoćnika odnosno
posrednika, zajedno s dokumentacijom o osiguranim sredstvima za isplatu plaće i
pripadajućih doprinosa za rad kojom dokazuje da su sredstva osigurana u fondovima
Europske unije (Europski socijalni fond), u projektima udruga koje provode aktivnosti
osiguravanja pomoćnika u nastavi ili u proračunu osnivača škola.
Grad Čakovec kao osnivač osnovnih škola za školsku godinu 2021./2022.
osigurao je sredstva za rad 45 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih
posrednika za 54 učenika u okviru javnog poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i
stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u
osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV., uz
napomenu da se 85 % sredstava osigurava iz Europskoga socijalnog fonda, a 15 %
iz proračuna Grada Čakovca. Spomenuti Javni poziv bio je otvoren od 18. lipnja do 8.
srpnja 2021.
Osim navedenog, ukupno 19 pomoćnika za 19 učenika s teškoćama u razvoju
za školsku godinu 2021./2022. financirat će se u okviru projekata udruga koje
osiguravaju uključivanje pomoćnika. Udruge sredstva osiguravaju na osnovi prijave
na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji je bio otvoren od 25. svibnja
do 2. srpnja 2021. godine.
Uzevši u obzir činjenicu da su mišljenja o pravu na potporu pomoćnika ili
stručnoga komunikacijskog posrednika stručnog povjerenstva nadležnog upravnog
tijela Međimurske županije za dva učenika dostavljena Gradu Čakovcu nakon

završetka prethodno spomenutih javnih poziva, jedini preostali izvor financiranja rada
pomoćnika za školsku godinu 2021./2022. je proračun Grada Čakovca.
Nadalje, postoji mogućnost da i tijekom školske godine škole utvrde da je
nekoj učenici ili učeniku potrebno osigurati pomoćnika ili posrednika, za što će
također jedini izvor financiranja biti proračun Grada Čakovca.
Na osnovi svega navedenog predlažemo donošenje Zaključka o financiranju
pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u školskoj godini 2021./2022.
Predloženim se Zaključkom predviđa da, nakon provedenog postupka
propisanog spomenutim Pravilnikom, osnovne škole provedu postupak zapošljavanja
pomoćnika odnosno posrednika na određeno vrijeme, tj. za vrijeme trajanja nastavne
godine 2021./2022. Pomoćnici i posrednici zaposleni na osnovi predloženog
Zaključka imat će ista prava i obveze kao i oni zaposleni putem projekta
sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda ili putem projekata udruga.
Stoga donosim predočeni Zaključak.
GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec. v.r.

