Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21)
gradonačelnica Grada Čakovca je na svom 2. stručnom kolegiju održanom 8. rujna
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.
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Čakovec, 8. rujan 2021.
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