UPISI U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE u školskoj godini 2019./2020. – OBAVIJEST
Obavještavaju se roditelji, odnosno staratelji djece rođene od 1. travnja 2012. godine do 31. ožujka
2013. godine, da su dužni pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred
osnovne škole
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, prema Planu upisa*, sukladno odredbama članka 16. i 17.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/2008, 86/2009,
92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018) i članka 5.
Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
(„Narodne novine“ br. 67/2014) pokreće postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u
prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020.
Sukladno upisnim područjima, u skladu s odredbama članka 16. gore navedenog zakona, utvrđeni su
popisi djece obveznika upisa u prvi razred u školskoj godini 2019./2020. Roditeljima će od strane Ureda
biti upućeni pojedinačni pozivi u kojima je naznačeno točno vrijeme i mjesto održavanja predbilježbe a
koje je prethodno usklađeno sa Stručnim povjerenstvima škole.
Prilikom predbilježbe roditelji će dobiti i pisanu obavijest o terminu i mjestu provođenja liječničkog
pregleda djeteta. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djece u školi.
U slučaju zahtjeva za prijevremeni upis djece, molimo roditelje, odnosno staratelje da zahtjev za
utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta radi prijevremenog upisa podnesu ovom Uredu na obrascu 6*
najkasnije do 31. ožujka 2019. godine. Zahtjev mora biti potpisan od strane oba roditelja, odnosno
staratelja.
Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program osim zahtjeva obvezno je priložiti i mišljenje
stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole sukladno članku 10. stavku 2.
Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva,
roditelj dostavlja Uredu na obrascu 6*, uz priloženo mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja, medicinsku
dokumentaciju i rješenje Centra za socijalnu skrb.
Djetetu se može odgoditi upis u prvi razred za jednu školsku godinu isključivo na temelju prijedloga i
mišljenja školskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i Stručnog
povjerenstva Ureda, za jednu školsku godinu. Za odgodu roditelj ne podnosi zahtjev Uredu niti školi.
* Gore navedeni Plan upisa kao i obrasci 6, nalaze se na web stranici Ureda, a sve dodatne informacije
možete potražiti u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u
zdravstvenoj ustanovi ("školskom dispanzeru“) ili na dolje navedenim kontaktima:
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
Odjel za društvene djelatnosti
Ambroza Vraniczanya 4, 47000 Karlovac
VODITELJICA ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
Branka Maradin Keča, dipl. socijalna radnica
T/+ 385 47 656 168
F/+ 385 47 656 265
e-mail: bmaradin-keca@udukz.hr

