
                  
            R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
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  kulturu i šport  
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Šibenik, 18. siječnja 2021.    

 

 

        Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, na 

temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 

7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 133/20) i čl.5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog 

stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14 i 

63/20) donosi 

 

 

 

PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

za školsku godinu 2021/2022. 

 

 

I 

 

 

     U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja u školskoj godini 2021/2022 na području 

Šibensko-kninske županije upisuju se djeca koja do 01. travnja 2021. 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. 

 

                

 

II 

 

 

     Roditelji, odnosno skrbnici djeteta prijavu za upis u prvi razred osnovne škole izvršit će 

u školi koja je s obzirom na mjesto prebivališta, Odlukom o mreži osnovnih škola, utvrđena 

upisnim područjem škole u razdoblju od 25. siječnja 2021.godine do 29. siječnja 

2021.godine.  

      

 

 

 

 

 



                                                                       III 

 

 

Iznimno, temeljem rješenja Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport  

Šibensko-kninske županije donesenim na zahtjev roditelja ili skrbnika i prijedloga 

Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu, u prvi 

razred mogu se upisati i djeca koja do kraja tekuće godine navrše šest godina života. 

Za dijete koje će od 01. travnja 2021. do kraja tekuće godine navršiti šest godina, i nije 

školski obveznik, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. 3. 2021. podnijeti zahtjev 

Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu i šport za uvrštavanje djeteta u popis 

školskih obveznika za prijevremeni upis. 

 

 

 

                                                                        IV 

 

 

Prije upisa u prvi razred osnovne škole, stručna povjerenstva škola, utvrđuju psihofizičko 

stanje djeteta. 

Osnovne škole su dužne izvijestiti roditelje/staratelje o mjestu, vremenu i rasporedu 

utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. 

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

provodi se u razdoblju od 31. ožujka 2021.godine do 15. lipnja 2021.godine (ili do 

20.kolovoza 2021. ovisno o epidemiološkoj situaciji)  

Nakon obavljenog pregleda djece povjerenstvo će sastaviti popis djece koja su psihofizički 

sposobna za upis u osnovnu školu i o tome obavijestiti školu. 

 

 

 

                                                                        V 

 

 

Iznimno, a na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu, znanost i šport  Šibensko-kninske županije, djetetu se može odgoditi upis 

u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu. 

Dijete kojem je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje ili koje 

ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na 

status roditelja njegovatelja, odnosno dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu 

oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja za 

samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg 

se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći, može se privremeno osloboditi upisa u 

prvi razred osnovne škole. 

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, roditelj/staratelj 

djeteta podnosi nadležnom upravnom odjelu Šibensko-kninske županije. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      VI 

 

 

Roditelji odnosno skrbnici mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom 

području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuju dijete u 

školu koja izvodi alternativne, međunarodne, te programe na jeziku i pismu nacionalnih 

manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. 

Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i 

ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole. 

 

 

                                                                      VII 

 

 

Osnovne škole obavit će upis djece u prvi razred osnovne škole do sredine mjeseca lipnja 

2021.godine a iznimno do 31. kolovoza 2021. za djecu koja su zbog opravdanih razloga 

ostala neupisana. 

Škole su dužne odmah nakon izvršenog upisa djece u prvi razred osnovne škole dostaviti 

ovom Upravnom odjelu popis upisane djece koji osim imena i prezimena djeteta, OIB-a, 

imena roditelja/skrbnika, adrese prebivališta mora sadržavati i podatak o tome koliko je 

djece upisano s drugog upisnog područja. 

 

 

 

 

                                                                      VIII 

 

 

Ovaj plan objavit će se na web stranici Šibensko-kninske županije te na oglasnim pločama 

osnovnih škola i dječjih vrtića. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 PROČELNICA  

 

                                                                           Sanja Kumanović Stipaničev, dipl.politolog            

   

        

                                                                                         

   

DOSTAVITI: 

1. Osnovnim školama - svima   

2. Dječjim vrtićima - svima                                                                                           

3. Pismohrana, ovdje 


