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Upravni odjel za odgoj

t2021.
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obrazovanje Primorsko-goranske Županije obavještava roditelje
odnosno staratelje djece rođeneod 01. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014.
godine da su dužni pristupiti utvrđivanjupsihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi
razred osnovne škole

POZIVAJU SE RODITELJI DA
oD 27. Do 31. SIJEčNJA 2020. GoDINE
IZVRŠE PRIJAV[J DJETETA U oSNovNu Šrolu
NAJBLIŽU MJESTU PREBIVALIŠTA/BoRAVIŠTA
Roditelji odnosno staratelj djeteta kojem je odobren upis u redoviti program upisuju dijete u
osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno u osnovnu školu
drugog upisnog područja sukladno članku 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (,,Narodne novine" broj 87l08,86109,92ll0,105/l0 - ispr., 90lll,05lI2,16112,
861 12, 941 13, I52l 14, 7 I 17, 6gllg i ggl1 g).

Roditelji odnosno staratelj djeteta mogu ostvariti mogućnost prijevremenog upisa u prvi
razred osnovne škole, odnosno privremenog oslobađanjaobveze upisa u I. razred osnovne
škole sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te
sastavu stručnih povjerenstava (,,Narodne novine" broj 67114).

Sve informacije možete potražiti u osnovnoj školi prema upisnom području, kod
nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi ili na web stranici Primorsko_
goranske županije www.pgz.hr, pod Ustroj/Upravna tijela/Upravni odjel za odgoj i
obrazovanje/Obrasci.
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INFORMACIJE VEZANE UZ UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.
Sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu
stručnoga povjerenstva ("Narodne novine" broj 67/2014.) djeca rođena od 01. travnja 2013.
do 31. ožujka 2014. godine obvezna su pristupiti upisu u prvi razred osnovne škole
prema upisnim područjima za svaku osnovnu školu, a prema prijavljenom mjestu prebivališta
odnosno boravišta djeteta.
Prijave djeteta za upis provodit će se od 27. do 31. siječnja 2020. godine u osnovnim
školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta.
Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole
provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.
Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti
utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od
01. veljače do 15. travnja tekuće godine kako bi im se pravovremeno odredila programska i
profesionalna potpora.
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je
utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji odnosno skrbnik/ca su dužni do 30. svibnja tekuće
godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom
području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.
Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom
području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u
školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih
manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Upisom djece iz
drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se
onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.
Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta
u popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole rođenog od 01. travnja 2014.
do 31. prosinca 2014. godine radi utvrđivanja mogućnosti prijevremenog upisa u I. razred
osnovne škole. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. ožujka 2020. godine.
Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu Uredu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje
obveze upisa u I. razred osnovne škole.
Mole se roditelji/skrbnici koji trenutno žive ili se nalaze u inozemstvu, a njihova djeca-školski
obveznici još uvijek imaju prijavljeno prebivalište/boravište na području Primorsko-goranske
županije, da o tome čim prije obavijeste Upravni odjel za odgoj i obrazovanje putem telefona
354-448 ili 354-484 ili elektronske pošte na adrese: meri.varga@pgz.hr ili
ognjen.simic@pgz.hr.
Sve dodatne informacije možete potražiti u osnovnoj školi prema upisnom području ili
kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi ("školskom dispanzeru“).

PRIJEVREMENI UPIS DJETETA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta rođenog od 01. travnja 2014. godine do 31. prosinca
2014. godine mogu najkasnije do 31. ožujka 2020. podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u
popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole pismenim putem ili osobno
Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10.
Uz obrazloženi zahtjev roditelji/staratelj prilažu:
•
•

preslike osobne iskaznice roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta
odnosno boravišta,
mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ako je
dijete bilo uključeno u predškolski program.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje donosi rješenje o prijevremenom upisu u prvi razred
osnovne škole za pojedino dijete na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje
psihofizičkog stanja djeteta PGŽ-a.
Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelji
odnosno skrbnik/ca upisuju dijete u školu prema upisnom području prema istim uvjetima kao
i školski obveznici.
Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole
provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.
Za sve informacije možete se obratiti putem telefona 354-448 ili 354-484 ili elektronske
pošte na adrese: meri.varga@pgz.hr ili ognjen.simic@pgz.hr.
Obrazac
zahtjeva
može
se
preuzeti
na
http://www2.pgz.hr/doc/dokumenti/2020/obrasci/skolstvo/Z-prijevremeni-upis.doc.

linku:

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OBVEZE UPISA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta mogu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje od
obveze upisa u I. razred osnovne škole.
Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa višestrukim
teškoćama u razvoju odnosno koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja
njegovatelja ili je dijete, 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 okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne
pomoći mogu podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje od obveze upisa u I. razred
osnovne škole.
Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje
Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10.
Uz zahtjev roditelji prilažu:
•
•
•

preslike osobnih iskaznica roditelja, ili potvrde o promjeni mjesta prebivališta
odnosno boravišta,
medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz,
odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja,
rješenje o stjecanju prava na status roditelja njegovatelja, pravo na skrb u domu
socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava
pružanje usluga psihosocijalne pomoći.

Upravni odjel donosi rješenje o privremenom oslobađanju od obveze upisa u prvi razred
osnovne škole na temelju prijedloga stručnog povjerenstva PGŽ-a na razdoblje od jedne
školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja.
Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole
provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja tekuće godine.
Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja
radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 01. veljače do 15. travnja 2019. kako bi
im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.
Za sve informacije možete se obratiti putem telefona 354-448 ili 354-484 ili elektronske pošte
na adrese: meri.varga@pgz.hr ili ognjen.simic@pgz.hr.
Obrazac
zahtjeva
može
se
preuzeti
na
http://www2.pgz.hr/doc/dokumenti/2020/obrasci/skolstvo/Z-priv-osobadanje.doc.

linku:
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Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije, na temelju članka
17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novineo' broj 87/08'

90lII,

l52ll4,

07117,68/18 i 98/19) i
članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanjapsihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu
stručnih povjerenstva (',Narodne novine" broj 67114) po službenoj duŽnosti donosi
86109, 92110, 105/10-ispr.,

05112, 16112, 86112, 94113,

PLAN UPISA

u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020.1202l.
za područje Primorsko_goranske županije

I

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020.1202l. na području Primorsko-

goranske Županije upisuju se djeca koja do 0l. travnja 2020. godine imaju navršenih šest
godina života i to djeca rođenaod 1. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine, kao
i djeca kojoj je prošle školske godine odgođenupis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu
upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.
Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati i djeca rođenaod 01. travnja
2014. godine do 31. prosinca 2014. godine, koja će šest godina života navršiti do 31.
prosinca 2020. godine.
II.

Prijave djece za upis provodit će se od 27. do 31. siječnja2020. godine u osnovnim
školama najbližim mj esfu prebivališta/boravišta, odnosno sukladno upisnom području.
III.

Nakon provedenih prijava, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske
Županije utvrđujepopis djece-školskih obveznika i dostavlja ga stručnim povjerenstvima u
osnovnim školama, najkasnije do 1. ožujka2020. godine.

Stručna povjerenstva predlažu raspored utvrđivanjapsihofizičkog stanja djeteta i
dostavljaju ga Upravnom odjelu, koji ga objavljuje putem medija i na oglasnim pločama
odgojno-obrazovnih ustanova i zdravstvenih ustanova.

IV
Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne
škole provodi se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2020. godine.
Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenimteškoćama u razvoju trebaju
pristupiti utvrđivanjupsihofizičkog stanja radi upisa u prvi razređosnovne škole u vremenu
od 01. veljače do 15. travnja 2020. kako bi im se pravovremeno odredila programska i
profesionalna potpora.
U slučaju da dijete ne moŽe pristupiti utvrđivanjupsihofizičkoga stanja u vremenu
koje je utvrđenorasporedom pregleda, roditelji/skrbnik su dužni do 30. svibnja 2020. godine
o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području,
koje će utvrditi drugo odgovarajuĆe vrijeme.

V
Roditelji odnosno skrbniVca djeteta rođenogod 01. travnja 2014. godine do 31.

prosinca 2014. godine mogu najkasnije do 31. ožujka 2020. podnijeti zahtjev za uvrštenje
djeteta u popis školskih obveznika za upis u I. razred osnovne škole pismenim putem ili
osobno Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva
10.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije donosi rješenje o
prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole za pojedino dijete.
Zahtjev roditelja odnosno skrbnika/ce čije dijete do 31. prosinca 2020. godine ne

navršava šest godina Života, Upravni odjel će odbiti.
Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole
roditelji odnosno skrbnik/ca upisuju dijete u školu prema upisnom području prema istim
uvjetima kao i školski obveznici.

u.
Roditelji odnosno skrbnik/ca mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom
području ako to ne izaziva povećanje btojarazrednih odjela, odnosno ako upisuju dijete u
školu koja izvodi alterrrativtte, rneđunaroclne, te prtlgrame na jeziku i pismu nacionalnih
manjina' ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.
Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada
škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.
VII.

odgoda upisa u prvi razred osnovne škole moŽe se odobriti samo jedanput, i to za
jednu školsku godinu.
Stručno povjerenstvo škole predloŽit će Upravnom odjelu odgodu upisa u I. razred
osnovne škole osobito ako:
- procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom
stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,

2

-

se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u
zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u
zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirananastava ili
ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka

značajno utj ec ati na nj e gov p s i ho fi zi čk i r azv oj .
Dijete kojem je odgođenupis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će
uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja,
a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati

program predškole.
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije donosi rješenje o
odgodi upisa u prvi razred osnovne škole zajednu školsku godinu.
VIII
Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa višestrukim
teškoćama u razvoju koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja
njegovatelja ili je dijete, 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 okviru kojeg se osigurava pruŽartje usluga psihosocijalne
pomoći može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanjeobveze upisa u I. razred
osnovne škole. Uz zahtjev roditelji obvezno dostavljaju medicinsku dokumentac'ju o
zdravstvenom i ramojnom stanju đjetetate nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela
vještačenja.

U

slučaju da se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u sustav odgoja i obrazovanja,
ili nadleŽni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine
uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije donosi rješenje o
privremenom oslobađanjuobveze upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od jedne
školske godine ili dulje na temelju prijedloga stručnog povjerenstva Primorsko-goranske

roditelji

Županije.

x
osnovne škole duŽne su odmah nakon izvršenog upisa djece u prvi razred obavijestiti
ovaj Upravni odjel o broju upisane djece.

X.
ovaj Plan upisa objavit će na web stranici Primorsko-goranske Županije

J

