
O  B  A  V  I  J  E  S  T 

 

o upisu djece u I. razred školske godine  2021./2022. u osnovne škole 

na području Dubrovačko-neretvanske županije 

 

 

U I. razred školske godine 2021./2022. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske 

županije upisat će se djeca koja imaju prebivalište, odnosno prijavljeno boravište na području 

Dubrovačko- neretvanske županije, odnosno na području koje pripada pojedinoj osnovnoj školi 

i to: 

 

 

• djeca koja do 01. travnja 2021. godine imaju navršenih šest godina života 

• djeca koja do 31. ožujka 2021. godine nemaju navršenih šest godina života, ali koja do 

31. prosinca 2021. godine navršavaju šest godina života ako to, na zahtjev roditelja ili  

skrbnika i na prijedlog stručnog povjerenstva, odobri  Upravni odjel 

• djeca kojima je za školsku godinu 2020./2021. rješenjem Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije  odgođen upis u prvi razred osnovne škole 

ili su rješenjem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske 

županije privremeno oslobođena od upisa u 1. razred osnovne škole.    

 

 

Pozivaju se roditelji, odnosno skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole u 

školskoj godini 2021./2022. da do 15. veljače 2021.  godine dostave  zahtjev za uvrštenje svog 

djeteta na popis djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole.     

 

Zahtjev za upis djece dorasle za upis se podnose na obrascu „Zahtjev za  uvrštavanje djeteta 

na popis djece školskih obveznika“  koji je  dostupan u OŠ Orebić,  na web stranici Škole 

(http://os-orebic.skole.hr/) i  Upravnog odjela (www.dnz.hr.). 

     

Ispunjeni zahtjev, roditelj, odnosno skrbnik treba dostaviti  Školi u prilogu kojeg treba dostaviti 

i skeniranu/fotokopiranu osobnu iskaznicu djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s 

kojim dijete stanuje, odnosno odgovarajuću potvrdu o prebivalištu ili prijavljenom boravištu te 

OIB djeteta. 

 

Dokumente možete:   

• poslati poštom na adresu Škole: OŠ Orebić, Joza Šunja 4, 20 250 Orebić  

• donijeti osobno i ubaciti u poštanski sandučić 

Sandučić se nalazi ispred vrata od južnog ulaza u školsku zgradu.  

• skenirane poslati e-mailom na adresu os.tajnistvo@gmail.com 

 

U slučaju potrebe za pružanjem potpore (ispis Zahtjeva u Školi, fotokopiranje dokumenata u 

Školi…) za vrijeme  predupisa roditelj se treba obratiti  na telefon tajništva 020/713-036. 

 

 

 

 

 

 

http://os-orebic.skole.hr/
http://www.dnz.hr/
mailto:os.tajnistvo@gmail.com


PRIJEVREMENI UPIS 

Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj, 

odnosno staratelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev za 

prijevremeni upis.    

Zahtjev za prijevremeni upis se podnosi na obrascu „Zahtjev za utvrđivanje    psihofizičkog 

stanja djeteta/učenika“ koji je, kao Obrazac 6, sastavnica Pravilnika o postupku utvrđivanja 

psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih   povjerenstava, a koji je  dostupan u 

OŠ Orebić,  na web stranici Škole (http://os-orebic.skole.hr/) i Upravnog odjela (www.dnz.hr.). 

Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta podnosi se Školi 

prema upisnom području na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta. 

Također, uz narečeni zahtjev treba dostaviti ili na njemu navesti  i podatke o imenu i prezimenu 

majke i oca djeteta, te broj telefona ili mobitela i OIB djeteta. 

 

PRIVREMENO OSLOBĐANJE  OD UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

Dijete kojemu 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 na 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, 

odnosno privremeno osloboditi već započetog školovanja,  sukladno odredbi članka 19. stavka 

4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi. 

 

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u I. razred osnovne škole podnosi se na  obrascu 

„Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika“ . 

Medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno  

mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja podnosi se školi prema upisnom području  na temelju 

prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta ili jednog od roditelja, odnosno skrbnika s 

kojim dijete stanuje.  

 

Djetetu, školskom obvezniku, na zahtjev stručnog povjerenstva škole, sukladno rješenju 

Upravnog odjela može se odgoditi upis u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.  

Za dijete kojemu je u tekućoj godini odgođen upis u prvi razred obavezno se u slijedećoj 

školskoj godini ponovno provodi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja  radi upisa u prvi 

razred. 

 

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi 

se u školi kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno na čijem području ima 

prebivalište, odnosno prijavljeno boravište u razdoblju u razdoblju od 31. ožujka do  15. 

lipnja 2021. godine, Točan datum i vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja djece bit će 

naknadno objavljen.  
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