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P R I O P Ć E N J E  
 

PRIJAVA DJECE 

 ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.  

 
 
U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 01. travnja 2022. godine imaju 

navršenih šest godina života, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u 

osnovnu školu ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u 

osnovnu školu, a školski su obveznici. 

Iznimno, u prvi razred mogu se upisati i djeca koja do 01.04.2022. godine nemaju 

navršenih šest godina života, ali će do 31.12.2022. godine navršiti šest godina. 

Roditelji/skrbnici trebaju podnijeti zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika 

uz dostavljanje mišljenja stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.                       

Za dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće, roditelj/skrbnik 

podnosi zahtjev za privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole uz 

dostavljanje medicinske dokumentacije o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te 

mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.  

Prije upisa u prvi razred osnovne škole stručno povjerenstvo škole utvrđuje psihofizičko 

stanje djeteta. Roditelji/skrbnici će biti pismeno obaviješteni o mjestu, vremenu i rasporedu 

utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta.                  

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece da izvrše prijavu djeteta za upis u prvi razred osnovne 

škole.  

Zbog trenutne epidemiološke situacije prijave djeteta vršit će se od 17. siječnja do 31. 

siječnja 2022. godine i to na sljedeći način:  

1.  Poštom na adresu Škole: OSNOVNA ŠKOLA VODICE, Mićin Stanka 15, VODICE       

     22211 s naznakom: „Upis u prvi razred“ 

2. Putem maila na adresu: vodice@os-vodice.skole.hr   

Iznimno, u tajništvu Škole zaprimat će se zahtjevi za prijevremeni upis ili privremeno 

oslobađanje djeteta od upisa. 

 

 

Pri prijavi potrebno je dostaviti djetetov: 

1. Rodni list (preslika) 

2. Domovnica (preslika) 

3. OIB i JMBG djeteta 

4. Informaciju pohađa li dijete vrtić i koji vrtić, adresu prebivališta djeteta i kontakt broj 

oba roditelja/skrbnika 

 

 

                                                                                                         RAVNATELJICA 

              mr.sc. Ivana Mikulandra 
 

 


