
INFORMACIJE VEZANE UZ UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 
ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

 
 
Sukladno Pravilniku o postupku utvr ivanja psihofizi kog stanja djeteta, u enika te sastavu 
stru noga povjerenstva ("Narodne novine"  broj 67/2014.) djeca ro ena od 01. travnja 2008. 
do 31. ožujka 2009. godine obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole 
prema upisnim podru jima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta 
odnosno boravišta djeteta. 

 
Prijave djeteta za upis provodit e se od 26. do 30. sije nja 2015. godine u osnovnim 
školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta. 

Postupak utvr ivanja psihofizi koga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole 
provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja teku e godine. 

U slu aju da dijete ne može pristupiti utvr ivanju psihofizi koga stanja u vremenu koje je 
utvr eno rasporedom pregleda, roditelj odnosno skrbnik/ca je dužan do 30. svibnja teku e 
godine o tome obavijestiti stru no povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom 
podru ju, koje e utvrditi drugo odgovaraju e vrijeme. 

Roditelj odnosno skrbnik/ca može upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom podru ju 
ako to ne izaziva pove anje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja 
izvodi alternativne, me unarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se 
upisuje u školu kojoj je osniva  druga pravna ili fizi ka osoba. Upisom djece iz drugih 
upisnih podru ja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogu iti 
upis obveznicima koji pripadaju upisnom podru ju škole. 
 
Roditelj odnosno skrbnik/ca može Uredu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis 
školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole ro enog od 01. travnja 2009. do 31. 
prosinca 2009. godine radi utvr ivanja mogu nosti prijevremenog upisa u I. razred osnovne 
škole. („Obrazac –zahtjev“). Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. ožujka 2015. godine. 
 
Roditelj odnosno skrbnik/ca može Uredu podnijeti zahtjev za privremeno osloba anje 
obveze upisa u I. razred osnovne škole. („Obrazac – zahtjev“) 
 
Sve dodatne informacije možete potražiti u  osnovnoj školi prema upisnom podru ju ili 
kod nadležnog školskog lije nika u zdravstvenoj ustanovi ("školskom dispanzeru“). 



 PRIJEVREMENI UPIS DJETETA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 
 
Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta ro enog od 01. travnja 2009. godine do 31. prosinca 
2009. godine može najkasnije do 31. ožujka 2015. podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u 
popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole pismenim putem ili osobno 
Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, 
Rijeka, Riva 10, ili Ispostavama Ureda državne u Primorsko-goranskoj županiji prema mjestu 
stanovanja. 
 
Uz obrazloženi zahtjev roditelj/staratelj prilaže: 
 

• presliku rodnog lista djeteta, 
• presliku osobne iskaznice roditelja, ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta 

odnosno boravišta, 
• mišljenje stru nog tima predškolske ustanove o psihofizi kom stanju djeteta ako je 

dijete bilo uklju eno u predškolski program. 
 

Ured državne uprave donosi rješenje o prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole za 
pojedino dijete na temelju mišljenja stru nog povjerenstva za utvr ivanje psihofizi kog stanja 
djeteta Ureda. 
 
Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelj 
odnosno skrbnik/ca upisuje dijete u školu prema upisnom podru ju prema istim uvjetima kao i 
školski obveznici. 

Postupak utvr ivanja psihofizi koga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole 
provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja teku e godine. 

Za sve informacije možete se obratiti  putem telefona 354-448 ili 354-452 ili putem e-mail-a 
meri.varga@udu-pgz.hr ili antonia.bakic@udu-pgz.hr 
Obrazac zahtjeva može se preuzeti na linku www.udu-pgz.hr - Obavijesti 



PRIVREMENO OSLOBA ANJE OBVEZE UPISA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 
 
Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta može podnijeti zahtjev za privremeno osloba anje 
obveze upisa u I. razred osnovne škole.  
 
Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško ošte eno ili sa višestrukim 
teško ama u razvoju odnosno koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja 
njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu ošte enja steklo pravo na skrb 
izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili 
pravo na pomo  i njegu u ku i, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne 
pomo i može podnijeti zahtjev za privremeno osloba anje obveze upisa u I. razred 
osnovne škole.  
 
U slu aju da se ispune uvjeti za uklju ivanje djeteta u sustav odgoja i obrazovanja, roditelj ili 
nadležni centar za socijalnu skrb zatražit e do 1. travnja 2015. godine uklju ivanje djeteta u 
listu školskih obveznika. 
 
Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj 
županiji, Služba za društvene djelatnosti, Rijeka, Riva 10, ili Ispostavama Ureda državne u 
primorsko-goranskoj županiji prema mjestu prebivališta odnosno boravišta. 
 
Uz zahtjev roditelj prilaže: 
 

• presliku rodnog  lista djeteta,  
• presliku osobne iskaznice roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta 

odnosno boravišta, 
• medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, 

odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vješta enja, 
• rješenje o stjecanju prava na status roditelja njegovatelja, pravo na skrb u domu 

socijalne skrbi ili pravo na pomo  i njegu u ku i, u sklopu kojeg se osigurava 
pružanje usluga psihosocijalne pomo i. 

Ured donosi rješenje o privremenom osloba anju od obveze upisa u prvi razred osnovne škole 
na temelju prijedloga stru nog povjerenstva Ureda na razdoblje od jedne školske godine ili 
dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vješta enja.  
 
Prijave djeteta za upis provodit e se od 26. do 30. sije nja 2014. godine u osnovnim 
školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta. 

Postupak utvr ivanja psihofizi koga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole 
provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja teku e godine. 

Za sve informacije možete se obratiti  putem telefona 354-448 ili 354-452 ili putem e-mail-a 
meri.varga@udu-pgz.hr ili antonia.bakic@udu-pgz.hr . 
 
Obrazac zahtjeva može se preuzeti na linku www.udu-pgz.hr - Obavijesti 
 


