
Obavijest roditeljima zainteresiranima za produženi boravak u šk.g. 

2020./2021. 

Školske 2020./2021. godine u Osnovnoj školi Brajda planiramo 3 odgojno-obrazovne 

skupine polaznika programa produženog boravka, namijenjene učenicima od 1. do 3. razreda. 

Zbog velikog interesa roditelja za uključivanjem učenika u Program produženog boravka, a u 

skladu s Odlukom o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada 

u osnovnim školama Grada Rijeke (objavljeno u Službenim novinama PGŽ, broj 26/08, 40/09 i 

29/10), roditelji su dužni školi podnijeti zahtjev za upis (bez obzira na ranije predbilježbe) s 
podacima relevantnim za određivanje prednosti pri upisu u produženi boravak.   

U tu svrhu, u privitku ove obavijesti, nalazi se obrazac pod nazivom Zahtjev za 

uključivanjem učenika u PB  koji je potrebno dostaviti do 19.6.2020.g., skenirano 

elektronskim putem na adresu osbrajda2@gmail.com .  

 

Za svaku izjavu „DA“ u zahtjevu, potrebno je priložiti odgovarajući dokument kojom se 

dokazuje zadovoljavanje kriterija za prednost pri upisu.  

 

- za zaposlenost – potvrda poslodavca ili Elektronički zapis o stažu (HZMO), 

 

-    za pripadnosti upisnom području -Izjava kojom se potvrđuje vjerodostojnost 
prebivališta za sve članove kućanstva (u privitku), 

- samohrani roditelj – pravomoćno rješenje suda, izvod iz matice rođenih, 

 

- itd. prema točkama od 1. – 7. Zahtjeva 

U utorak 30.6.2020. bit će objavljen popis učenika prihvaćenih za upis u PB na glavnim 

ulaznim vratima škole. Popis će biti izvješen do 15.7.2020.g. 

U posljednjem tjednu mjeseca kolovoza, a najkasnije u ponedjeljak, 31.08.2020.g., objavit 

ćemo konačan popis prema skupinama obzirom na uzrast i ukupan broj uključenih učenika. 

Program produženog boravka provodi se od drugog dana nastave, tj. od utorka 

8.09.2020.g., osim za učenike 1. razreda, za koje program PB počinje u ponedjeljak 14. 9. 
2020. godine. 

Tijekom rujna roditelji djece uključene u PB bit će dužni pribaviti ostalu potrebnu 

dokumentaciju (za potrebe izračuna cijene PB) i potpisati ugovor sa školom kojim se 

reguliraju međusobna prava i obveze.  O tome će detaljnije obavijesti uslijediti početkom nove 

školske godine. 
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