
UPISI DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ŠK. GOD. 2017./2018. 
 

Školski obveznici: 
 

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1.travnja 2017.godine navršavaju šest 

godina života, i to djeca rođena od 01.travnja 2010. godine do 31.ožujka 2011.godine, kao i 

sva ona djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis. 

 

Prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole: 
 

Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati djeca rođena od 01.travnja 2011. godine 

do 31.prosinca 2011. godine, a koja će šest godina navršiti 31.prosinca 2017. godine. Za tu 

djecu roditelji ili skrbnici djeteta trebaju podnijeti pismeni zahtjev na propisanom Obrascu 6 – 

Zahtjev za utvrđivanjem psihofizičkog stanja djeteta. Zahtjev za prijevremeni upis u prvi 

razred osnovne škole roditelj ili skrbnik podnosi do 31.ožujka 2017.godine Uredu državne 

uprave Virovitičko-podravske  županije. 

 

Procjenu djetetove psihofizičke zrelosti za polazak u školu provodi Stručno povjerenstvo 

škole. 

 

Odgoda upisa u školu i privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred osnovne 

škole: 
 

Stručno povjerenstvo škole može nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog 

stanja djeteta predložiti Uredskom povjerenstvu odgodu upisa u školu, ako procjeni da bi 

odgoda pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj. Odgoda upisa u prvi razred osnovne 

škole može se odobriti samo jedanput,i to za jednu školsku godinu. 

 

Roditelj, odnosno skrbnik djeteta, kojemu je zdravlje teško oštećeno, ili za djecu sa 

višestrukim teškoćama u razvoju, može podnijeti Uredu državne uprave zahtjev za 

privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred osnovne škole. Uz zahtjev roditelj 

obavezno donosi na sistematski pregled školskom liječniku medicinsku dokumentaciju o 

zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela 

vještačenja (iz Centra za socijalnu skrb). 

 

Pregled za upis djeteta u 1. razred osnovne škole provodi se temeljem Pravilnika o 

postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih 

povjerenstava (Narodne novine, broj 67/14). 
 

. 

 

Zdravstveni pregled djeteta prije polaska u školu je vrlo važan segment u konačnoj odluci 

Stručnog povjerenstva škole. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje   te stupanj 

zrelosti djeteta za školu. 

 Pregled  se u pravilu obavlja u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“, Ispostava Orahovica. 

 

 

Zdravstveni pregled djece bit će obavljen 20. I 21. 2 2017.godine prema rasporedu koji će 

roditelji dobiti u školi  13. i 14.2.2017.godine. 



Na sistematski pregled roditelji odnosno skrbnici trebaju donijeti postojeću medicinsku 

dokumentaciju za svu onu djecu koja su u praćenju specijalista zbog kronične bolesti ili 

razvojnih teškoća. Osobito je važno donijeti pisano mišljenje i preporuke rehabilitatora koji su 

kroz predškolsku dob pratili djecu sa teškoćama u razvoju (logoped, edukacijski rehabilitator, 

psiholog, fizijatar i sl.). 

Procjena djetetove psihofizičke zrelosti za polazak u školu bit će u OŠ Ivan Goran 

Kovačić Zdenci (ured pedagoginje Željke Vremić) u 

ponedjeljak, 13.2.2017. u vremenu od  9,00 do 13,00 sati ; 

utorak, 14.2.2017. u PŠ Crnac  u  9,00 sati ; 

utorak, 14.2.2017. u  PŠ Veliki Rastovac u 10,30 . 

Molimo sve roditelje /skrbnike da se ovom pozivu odazovu s djetetom u naznačenom 

terminu. 

 

 


