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UPIS DJECE U 
PRVI RAZRED



2021./2022.

ŠKOLSKI OBVEZNICI

rođeni od 1.travnja 2014. 

do 31.ožujka 2015.

Svi obveznici MORAJU proći liječnički 

pregled i testiranje zrelosti za školu. 
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1. PRETPRIJAVA
ŠKOLI

Pretprijave školi zaprimat će se od

1.veljače do 12.veljače 2021.

na kontakt telefon  503-800,   lokal 1

e-mail škole: pedagog1.os.ljudevit.gaj@gmail.com

Tijekom pretprijave dobit ćete termin 

za testiranje zrelosti u školi
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2.  PRIJAVA ZA 

LIJEČNIČKI PREGLED

• školska liječnica Dolores Juretić-Kovač, dr. med.

• informacije o prijavama bit će naknadno 
objavljene na mrežnoj stranici škole

• pri prijavi pregleda nije potrebno dovoditi dijete, 
već samo ponijeti djetetovu zdravstvenu 
iskaznicu i OIB.
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Roditelji čija djeca imaju 
zdravstvene teškoće

• djeca s utvrđenim teškoćama u razvoju 
trebaju pristupiti pregledima u vremenu
od 1. veljače do 15. travnja 2021. kako bi 
im se pravovremeno odredila programska 
i profesionalna potpora

• molimo ponijeti specijalističke nalaze kod 
liječnika i na testiranje u školu
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Roditelji koji žele prijevremeni upis 
djeteta

• prijevremeno se mogu upisati djeca koja do 31. 
prosinca tekuće 2021. godine navršavaju 6 
godina

• potrebno je podnijeti zahtjev Upravnom odjelu 
za obrazovanje u OBŽ

( obrazac 6 / www.obz.hr) do 31. ožujka 2021. 

• nakon podnošenja zahtjeva dijete se stavlja na 
popis obveznika i Upravni odjel obavještava 
školu
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Roditelji koji žele odgodu upisa 
djeteta

• moraju prijaviti dijete za liječnički i 
pedagoško-psihološki pregled

• nakon provedenoga postupka 
stručno povjerenstvo podnosi 
Upravnom odjelu za obrazovanje 
prijedlog odgode upisa u prvi 
razred
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Roditelji koji žele upisati dijete u 
školu izvan mjesta prebivališta

• moraju prijaviti dijete za liječnički i 
pedagoško-psihološki pregled na 
upisnom području utvrđenom temeljem 
prebivališta 

• nakon pregleda roditelji podnose  zahtjev
Upravnom odjelu za obrazovanje i školi  
u koju žele upisati dijete te prilažu 
potvrdu o novome prebivalištu

• obrazac zahtjeva nalazi se na stranici 
www.obz.hr
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3.  UTVRĐIVANJE 

PSIHOFIZIČKOG STANJA 

DJETETA U OSIJEKU
• Upisno područje  Osijek, Nemetin

• testiranja zrelosti djece odvijat će se u OŠ 
Ljudevita Gaja, Krstova 99

• termin testiranja u školi roditelj ili staratelj 
dobit će od stručne službe škole tijekom 
pretprijave (tel. 503-800, lokal 1)

• e-mail: pedagog1.os.ljudevit.gaj@gmail.com

NA DOGOVORENI TERMIN TESTIRANJA 
PONIJETI DJETETOV OIB
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3.  UTVRĐIVANJE 

PSIHOFIZIČKOG STANJA 

DJETETA U SARVAŠU

• testiranja zrelosti djece odvijat će se u 

OŠ Ljudevita Gaja, Osječka 51.

• termin testiranja u školi roditelj ili staratelj 
dobit će od stručne službe škole (tel. 503-800, 
lokal 1)

• e-mail: pedagog1.os.ljudevit.gaj@gmail.com

NA DOGOVORENI TERMIN PONIJETI 
DJETETOV  OIB
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3.  UTVRĐIVANJE 

PSIHOFIZIČKOG STANJA 

DJETETA
• predviđeno trajanje testiranja  je 2 sata uz poštivanje  

svih epidemioloških mjera i nošenje maski
• skupno vođeno testiranje zrelosti za šestero djece 

kod psihologinje (45 min) 
• skupni razgovor pedagoginje s roditeljima i 

ispunjavanje upitnika (45 min) 
• individualni razgovor pedagoginje s djetetom (15 

min)
• zajednički razgovor s roditeljima o rezultatima 

testiranja zrelosti (10 min)
• prema potrebi dogovara se dodatni razgovor s 

edukacijskom rehabilitatoricom.
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4.  UPIS  DJECE  U  

PRVI RAZRED

ponedjeljak, 7. lipnja 2021.

utorak, 8. lipnja 2021.

8:00 – 12:00 sati 

16:00 – 19:00 sati  

• roditelj treba ponijeti svoju osobnu iskaznicu 

• nije potrebno dovoditi dijete, donositi rodni list i 
domovnicu jer škola  ima elektronički  pristup  
bazi podataka potrebnih za upis
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STRUČNA SLUŽBA 

ŠKOLE

Dijana Skorup, pedagoginja

Roberta Jelić, psihologinja

Blanka Brozović, edu. rehabilitatorica

Ravnateljica

dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić
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