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* O postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta  

radi upisa u 1. razred osnovne škole * 

 

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole 

Članak 5. 

(1) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole po 
službenoj dužnosti pokreće Ured državne uprave u županiji nadležan za poslove obrazovanja (u 
daljnjem tekstu: Ured) 

(2) Ured utvrđuje popis djece, školskih obveznika i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. 
ožujka tekuće godine. 

(3) Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece mora sadržavati podatke o upisnom području, 
vremenu i mjestu obavljanja pregleda te dokumentaciji potrebnoj za upis. 

(4) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se 
u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. 
lipnja, a za dijete iz stavka 6. ovoga članka najkasnije do početka nastavne godine. 

(5) Ured preko medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih 
stranica Ureda obavještava roditelja/skrbnika/staratelja djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj) o 
rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece. 

(6) U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je 
utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja tekuće godine o tome 
obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će 
utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme. 

Članak 6. 

(1) Liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a iznimno se može obaviti i u 
osnovnoj školi u koju se dijete treba upisati. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju 
psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školi. 

(2) Članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju i u pisanom obliku daju mišljenje o 
psihofizičkome stanju djeteta u skladu sa zahtjevima svoje struke (Obrazac 3. i 4.a). 
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(3) Pri pregledu odnosno razgovoru s djetetom svaki član Stručnog povjerenstva škole dužan je 
poštovati prava i interese djeteta te postupati u skladu s etičkim kodeksom svoje struke, prema 
odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta, drugim međunarodnim 
dokumentima i propisima Republike Hrvatske. 

(4) Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole 
obavlja razgovor s roditeljem. Roditelj ima pravo uvida u mišljenje i prijedlog svakog člana Stručnog 
povjerenstva škole (Obrazac 3. i 4.a). 

Članak 7. 

(1) Stručno povjerenstvo škole za upis u prvi razred osnovne škole donosi mišljenje s prijedlogom 
(Obrazac 3. ili Obrazac 3. i 4.a) na temelju: 

– neposrednoga pregleda djeteta, 

– razgovora s roditeljem, 

– pojedinačnih mišljenja članova Povjerenstva, 

– dostavljene dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili programa 
predškole, 

– dokumentacije drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, 
rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela 
vještačenja. 

(2) Škola će obavijestiti roditelja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred osnovne škole e-
poštom ili pisanim putem (Obrazac 5.) 

(3) Ako se dijete upisuje u osnovnu školu za koju upisno područje može biti područje grada ili 
Republike Hrvatske ili osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju 
će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom 
području i koja je provela postupak mišljenja o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred 
osnovne škole. 

 

 


