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Stručno povjerenstvo škole 

• Stručno povjerenstvo škole čine: 

• nadležni školski liječnik

• stručni suradnici zaposleni u školi: psiholog, 

edukacijski rehabilitator, pedagog

• učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskoga 

jezika. 



Rad stručnog povjerenstva

• Stručno povjerenstvo škole provodi utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitoga upisa u 

prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to 

postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Ureda 

utvrđivanje: 

• prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, 

• odgode upisa u prvi razred osnovne škole, 

• primjerenog programa osnovnog obrazovanja za učenike s 

teškoćama u razvoju 



Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja 

djeteta radi upisa u prvi razred osnovne 

škole 

• Liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj 

ustanovi, a iznimno se može obaviti i u osnovnoj školi u 

koju se dijete treba upisati. 

• Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju 

psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred 

osnovne škole u školi. 



Mišljenje stručnog povjerenstva

• Stručno povjerenstvo škole za upis u prvi razred osnovne 

škole donosi mišljenje s prijedlogom na temelju: 

• neposrednoga pregleda djeteta, 

• razgovora s roditeljem, 

• mišljenja članova Povjerenstva, 

• dostavljene dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete 

pohađalo ili programa predškole, 

• dokumentacije drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno 

procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u 

predškolskoj dobi i/ili nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela 

vještačenja. 

• Škola će obavijestiti roditelja o spremnosti djeteta za upis 

u prvi razred osnovne škole e-poštom 



Prijevremeni upis u prvi razred 

• Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest 

godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije 

do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Uredu za 

uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika.

• Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program 

roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima 

predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta 



Odgoda upisa u prvi razred 

• Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se 

odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu. 

• Stručno povjerenstvo škole predložit će Uredu 

odgodu upisa u prvi razred ako: 

• procijeni na temelju neposrednoga pregleda i 

dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju 

djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov 

psihofizički razvoj



Upis djece s drugoga upisnoga područja

• Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa 

u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi 

kojoj dijete pripada prema upisnom području.

1. Javiti se školi na čijem upisnom području dijete živi radi 

obavljanja pregleda

2. Popunjeni Zahtjev za upis u školu izvan upisnog 

područja predati u školu u koju se želi upisati

• takvi zahtjevi upisuju se na posebnu listu te se nakon obavljenih 

pregleda sve djece utvrđuje ima li mjesta za upis djece s drugoga 

upisnog područja



Upis djece s našega upisnog područja u 

drugu školu
• Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa 

u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi 

kojoj dijete pripada prema upisnom području.

1. Javiti se u školu u školu u koju se želi upisati kako bi 

provjerili mogućnost da ih željena škola primi

2. Javiti se u našu školu radi obavljanja pregleda

• potvrdu o spremnosti djeteta za upis roditelj može podići u školi 

nakon završenog pregleda sve djece kako bi potvrdu mogao 

odnijeti u školu u koju se želi upisati



Potrebno donijeti na pregled

• dokumentaciju iz drugih ustanova u kojima je 

dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, 

rehabilitacijskim ili drugim postupkom 



Na dan pregleda

• Roditelji donose ispunjene ove obrasce:

• upisnicu u prvi razred (rastavljeni roditelji!)

• upitnik za roditelje

• upitnik o uključivanju djeteta u izbornu nastavu 

Vjeronauka, Informatike i stranog jezika

• Roditelji daju podatke dežurnom učitelju

• Nakon postupka pregleda djeteta, roditelj dobiva povratnu 

informaciju od člana stručnog povjerenstva koji je 

obavljao pregled djeteta

• Pisano uvjerenje o spremnosti djeteta dobit će 

elektroničkom poštom ili preuzeti osobno u dane upisa



Na dan upisa

❖Roditelji koji su ispunili i predali sve obrasce na dan 

pregleda te koji su ostavili adresu el. pošte za dostavu 

uvjerenja o spremnosti NE TREBAJU ponovno dolaziti u 

školu radi upisa. 

❖Primitkom potvrde o spremnosti djeteta za upis na vaš 

mail znat ćete da je dijete upisano

❖Ukoliko dijete upisujete u neku drugu školu tada ćete 

potvrdu o spremnosti proslijediti odabranoj školi



Obavijest o početku nastave

• Nastava počinje 6. rujna 2021.

• Svaki upisani učenik nakon pregleda dobit će 

pozivnicu za 1. dan škole

• Rapored po razrednim odjelima objavit će se na 

ulaznim vratima škole tijekom zadnjeg tjedna u 

mjesecu kolovozu.

• Imena djece će biti objavljena pod šifrom koju će 

roditelj dobiti mailom zajedno s Potvrdom o 

spremnosti za upis u 1. razred



Procjena spremnosti za školu:

• grafomotorika,

• poznavanje činjenica o sebi i okolini,

• orijentacija u vremenu i prostoru,

• opažanje predmeta i vizualno pamćenje,

• imenovanje i prepoznavanje boja i oblika,

• predčitalačke vještine,

• predmatematičke vještine,

• sposobnost održavanja pažnje i koncentracije

• emocionalna zrelost i socijalne vještine.


