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Na temelju članka 17. Zakonao odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,
105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12,86/12,94/13, 152/14,07/17), te članka 5. stavka 1. Pravilnika o postupku
utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14), Ured državne
uprave u Zagrebačkoj županiji, Službazadruštvene djelatnosti, IspostavaVelika Gorica, daje slijedeću

OBAVI~EST

o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018/2019. na području
Grada Velika Gorica, te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018/2019. obavljati će se u svim osnovnim
školama na području Grada i općina

od 07. svibnja do 15. lipnja 2018. godine
odnosno prema pozivu osnovne škole

U prvi razred osnovne škole upisivati će se djeca koja do 01. travnja 2018. godine imaju navršenih šest
(6) godina života.

Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedlog Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može
upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju
roditelj/staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti,
Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica (II. kat, soba 224) najkasnije do 31.03.2018.
godine. Svome zahtjevu roditelj je dužan predočiti: rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete, te mišljenje
stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja
i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, koje se provodi u
razdoblju od 31.03. do 15.06.2018. godine prema priloženom rasporedu.

Upisi će se obavljati u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema mjestu prebivališta odnosno prijavljenog
boravišta sukladno čl. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Upisno područje škola
određeno je u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (NN 70/11).

Roditelj/staratelj obvezatan je čim prije prijaviti dijete dolaskom u Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke županije, Službu zaškolsku i sveučilišnu medicinu, IspostavaVelika Gorica, Matice hrvatske bb, Velika
Gorica, kako bi dobio potrebne upute i točan nadnevak pregledadjeteta.

Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom roku jer se nalazi na bolničkom liječenju ili na
rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili u obiteljskom domu, roditelj ili staratelj dužan je do
30. svibnja 2018. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole.

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) biti će objavljen u ovom Uredu,
Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, osnovnim školama, predškolskim ustanovama, te ostalim
ustanovama na području IspostaveVelika Gorica, kao i naweb stranicama Ureda: www.uduzz.hr

Pojedinačne obavijesti roditeljifstaratelji mogu dobiti u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji,
Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, II. kat, soba 224,
telefon: 6224-970, 6254-021, udu.vg@email.t-com.hr


