
 

 

 

 

 

 

 
KLASA:602-02/20-02/08 
URBROJ: 238/1-12-02-02/1-01 
Jastrebarsko, 04.02.2020. 
 

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi  (NN br. 
87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 5/12 i 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 i 
98/19  ),  te članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku utvrĎivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika 
te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj  67/14), Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, 
sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije , Ispostava Jastrebarsko, po službenoj dužnosti,  daje  
 

                                           O  B  A  V  I  J  E  S  T 
         o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020/2021. na području 
       Grada Jastrebarskog , te općina Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak i  raspredu     
               utvrĎivanja psihofizičkog stanja djeteta ( pregledu djeteta)      
 
Upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020/21. obavljati će se u svim osnovnim školama  
                    na području Grada i općina  
 

        od 04. svibnja do 15. lipnja 2020. 
   odnosno prema pozivu osnovne škole    

   
      I  

Obveznici upisa u osnovnu školu, za školsku godinu  2020/2021.  su djeca roĎena u razdoblju 
od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine te djeca kojoj je u školskoj godini 2019./2020. odgoĎen 
upis u prvi razred osnovne škole. 
            Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Ispostava 
Jastrebarsko utvrĎuje Popis djece, školskih obveznika i dostavlja ga Stručnim povjerenstvima škola, 
najkasnije do 1. ožujka 2020. Ako se dijete koje je školski obveznik ne nalazi na Popisu djece dorasle 
za upis u prvi razred u školskoj godini 2020./2021., roditelj odnosno skrbnik/ica dužan je prijaviti dijete 
za upis u prvi razred ovom tijelu, liječniku školske medicine ili najbližoj školi prema mjestu stanovanja. 
Pozivamo roditelje da uredno prijave prebivalište ili boravište djece (doseljenje,  preseljenje i sl.) 
 
                        II 

Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred može podnijeti roditelj za dijete koje će do kraja 
tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik. Zahtjev (Obrazac 6.) se podnosi Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije , Ispostava Jastrebarsko, 
Vladka Mačeka 2,  osobno ili putem pošte, najkasnije do 31.03.2020. godine . Zahtjevu se prilaže 
rodni list, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete, te mišljenje stručnog tima predškolske 
ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.  

 Privremeno oslobaĎanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu 
je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobaĎanje od upisa u 
prvi razred osnovne škole podnosi Upravnom odjelu za za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu 
Zagrebačke županije , Ispostava Jastrebarsko, roditelj/staratelj djeteta (Obrazac 6). Uz zahtjev se 
prilaže medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju te nalaz i mišljenje jedinstvenog 
tijela vještačenja. 

Djeca s već utvrĎenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrĎivanju psihofizičkog 
stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1. veljače do 15. travnja kako bi im se 
pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora (Prilikom prijave uputno je predočiti Nalaz 
i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili najnoviji specijalistički nalaz)   
 Stručno povjerenstvo škole, nakon provedenog postupka utvrĎivanja psihofizičkog stanja 
djeteta, može predložiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke 
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županije , Ispostava Jastrebarsko odgodu upisa u prvi razred za jednu školsku godinu isključivo iz 
razloga navedenih u članku 9. stavku 2. Pravilnika o postupku utvrĎivanja psihofizičkog stanja djeteta, 
učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14.). 

 
              III 
 Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području 
ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje – što je (uz 
zahtjev roditelja) dužan pisano potvrditi ravnatelj/ravnateljica škole. Prije podnošenja zahtjeva za upis 
u drugu školu, dijete mora biti pregledano po Stručnom povjerenstvu škole koju je trebalo pohaĎati na 
upisnom području utvrĎenom na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta. 
              
                                                                        IV  

Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrĎivanje psihofizičkog stanja djeteta 
školskog obveznika i provodi se u razdoblju od 6. travnja do 15. lipnja 2020., prema adresi prebivališta 
odnosno prijavljenog boravišta na upisnom području škole, odnosno  prema utvrĎenom rasporedu 
pregleda i pozivu koju će svaki roditelj dobiti na kućnu adresu. Pregledi će se obavljati u Zavodu 
za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu pri Domu zdravlja 
Jastrebarsko, Kralja Tomislava 10, Jastrebarsko. 
Točan datum i termin u kojem  se svako dijete treba javiti na liječnički pregled biti će naznačeno u 
pozivu za pregled koji će biti dostavljen na kućnu adresu.  

Postupak utvrĎivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred mora biti okončan 
najkasnije do 15. lipnja 2020. godine.  
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrĎivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrĎeno 
rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 31. svibnja 2020. godine o tome obavijestiti Stručno 
povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće 
vrijeme, a najkasnije do početka školske godine. 

Obrasci zahtjeva se nalaze na mrežnoj stranici Zagrebačke županije, Upravni odjel za 
prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu,  a mogu se preuzeti i osobno u Upravnom odjelu, Ispostava 
Jastrebarsko.  
 Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, 
kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko, Vladka Mačeka 
2, tel. 6281-115, 6281-116  ili na e-mail: gordana.pavkovic-pasecky@zagrebacka-zupanija.hr 
 
 
 
                PROČELNICA: 
 
                 Mirela Katalenac, dipl oec, v.r. 
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