
                      
 

                                           O  B  A  V  I  J  E  S  T 
o upisu djece u prvi razred školske godine  2015./2016. u osnovne škole 

 

U I. razred školske godine 2015./2016. u osnovne škole upisat će se djeca koja imaju 

prebivalište, odnosno prijavljeno boravište  na području koje pripada pojedinoj osnovnoj školi 

i to: 

 

 djeca koja do 01. travnja 2015. godine imaju navršenih šest godina života, 

 djeca koja do 31. ožujka 2015. godine nemaju navršenih šest godina života, ali  koja  

do 31. prosinca 2015. godine navršavaju šest godina života ako to, na zahtjev roditelja 

ili skrbnika  i na prijedlog stručnog povjerenstva, odobri Ured državne uprave, 

 djeca kojima je za školsku godinu 2014./2015. rješenjem Ureda državne uprave 

odgođen upis u prvi razred osnovne škole. 

 

 

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj, 

odnosno staratelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev za 

uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika za prijevremeni upis.   

Zahtjev za prijevremeni upis se podnosi na obrascu „Zahtjev za utvrđivanje  psihofizičkog 

stanja djeteta/učenika“  

Također, uz narečeni zahtjev treba dostaviti ili na njemu navesti  i podatke o imenu i 

prezimenu majke i oca djeteta, te broj telefona ili mobitela. 

 

Dijete kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje ili koje 

ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status 

roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja 

steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu 

socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg  se osigurava pružanje usluga 

psihosocijalne pomoći, može se privremeno osloboditi upisa u prvi razred  

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u I. razred osnovne škole podnosi se na obrascu 

„Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika“  
 

Djetetu, školskom obvezniku, na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju 

Ureda državne uprave može se odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku  

godinu.  Za dijete kojemu je u tekućoj godini odgođen upis u prvi razred obavezno se u 

slijedećoj školskoj godini ponovno provodi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja radi 

upisa u prvi razred. 

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava za upis, izradit će popis djece, školskih obveznika. 

     

Pobliže informacije i obavijesti o postupku  utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi 

upisa u prvi razred osnovne škole bit će naknadno objavljene. 

 

 


