
UPISI U 1. RAZRED – ŠK. GOD. 2020./2021. 

 

 Polazak u prvi razred važan je događaj u životu djeteta i njegove obitelji. Naša je 

zajednička obveza, vas roditelja i nas učitelja, omogućiti djetetu da se svestrano razvija, da stvara 

pozitivnu sliku o sebi, da razvija povjerenje u svoje sposobnosti i da ima povjerenja u ljude oko 

sebe. Takvo će se dijete veseliti školi jer će u njoj imati priliku iskušati svoje mogućnosti, pokazati 

sve što zna i može. 

 Budući da je pred vama velika odluka o tome koju ćete školu odabrati i u nju upisati svoje 

dijete, pozivamo vas na roditeljski sastanak koji će se održati 4. ožujka 2020. u 17 sati u školi.  

Na sastanku ćete dobiti informacije koje se odnose na upis djece u 1. razred i na aktivnosti koje 

vam škola nudi. 

U prvi razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 31. ožujka 2020. imaju navršenih 
šest godina života. Ako roditelj želi prijevremeni upis, za to je potrebna potvrda Gradskog 
ureda za obrazovanje. 

Za dijete koje nije školski obveznik, a do kraja 2020. godine navršit će šest godina, 
roditelj/skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi 
prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred najkasnije do 31. 
ožujka 2020. godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, 
uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o 
psihofizičkom stanju djeteta. 

Službenik Gradskog ureda za obrazovanje u područnom uredu izdat će uvjerenje 
temeljem kojeg dijete može pristupiti testiranju u školi. 

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koje će provesti stručno 
povjerenstvo koje čine liječnik školske medicine i stručna služba škole u koju se dijete treba 
upisati. 

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju 
psihofizičkog stanja do 6. lipnja 2020., roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 
2020. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema 
upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda. 

 

 



 
UPISNA PROCEDURA ZA UČENIKE S NAŠEG UPISNOG PODRUČJA  

 
 

 Pregled kod školske liječnice – dr. Andrea Veček, 
Služba školske medicine, Matka Laginje 16; rezervacije termina za pregled: na web stranici 

TERMINKO – Upisi u 1. razred ili na tel.: 4556-367 (parni datumi od 18.30 do 19.30, neparni 
datumi od 12.00 do 13.00). 

 
  Pregled u školi obavlja stručni tim škole.  

 
 Na porti škole tijekom cijelog dana možete izabrati termin za testiranje i upisati podatke o 

djetetu koje treba testirati.  
 

 Testiranja u školi za upis u 1. razred počinju početkom ožujka i traju do kraja svibnja. 
 

 Službeni upis: 4., 5. i 6. lipnja. 
 

  
POTREBNI DOKUMENTI  ZA UPIS U 1. RAZRED 

 
1. Rodni list (preslika ) i OIB (donijeti svi). 
2. U slučaju prijevremenog upisa, rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta. 
Rješenje izdaje Gradski ured za obrazovanje. 
3. Uz zahtjev za prijevremeni upis treba priložiti mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o 

utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta prije upisa u prvi razred. 

 
  
 

IZ POVIJESTI ŠKOLE 
 

Naša je škola osnovana 1901. godine pod nazivom Niža pučka dječačka škola i Niža pučka 

djevojačka škola. 

Budući da su dječaci i djevojčice pohađali nastavu u istoj zgradi, a u dvjema različitim školama, 

iznad jednog ulaza pisalo je djevojčice, a iznad drugog dječaci. 

Natpisi stoje još i danas premda već više od pola stoljeća nemaju nikakvu ulogu, osim toga da se 

prisjetimo kako je to nekad izgledalo i da se hvalimo da je naša škola lijepa secesijska zgrada s 

početka 20. stoljeća. 

 

ZAŠTO IZABRATI NAŠU  ŠKOLU? 

 
Nastava se održava u jednoj smjeni.  
 
Produženi boravak organiziran je za učenike od 1. do 4. razreda. 

 

Škola ima sportsku dvoranu, igralište za nogomet, košarku i odbojku. 
 
Školi je odobren projekt „Vikendom u sportske dvorane“ i učenicima su sve 

aktivnosti u tom programu besplatne. 
 



 
 
Učenici se mogu uključiti u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje se izvode u 

našoj školi, a to su sportske aktivnosti (Školski sportski klub, Vikendom u sportske dvorane), 
škola stranih jezika (Tutor), taekwondo, karate, ples, šah…  

 

 
Učenicima u sklopu programa Vikendom u dvorane se nude raznovrsne i zanimljive 

sportske aktivnosti i  oni  mogu izabrati jednu ili više sportskih aktivnosti (stolni tenis, nogomet, 
košarka,  ili sportove prema interesu učenika izabrane temeljem provedene ankete s učenicima).  
 

 
Učenici se također mogu upisati u glazbene radionice naše Udruge, 

novoosnovane školske rock bendove uz usmjerenu poduku sviranja gitare ili bubnjeva. 

U školi djeluje škola stranih jezika Tutor sa svojim programom nastave svih stranih 
jezika.  
 

 Učenici od 1. do 3. razreda imaju organizirano besplatno učenje talijanskog jezika. 
 
 

 
Izborna nastava:  
 
Uz engleski jezik, učenicima se u sklopu nastave, od četvrtog razreda, pruža mogućnost 

usvajanja još dvaju stranih jezika, njemačkog i talijanskog, a od petog razreda mogu odabrati i 
klasične jezike – latinski i grčki.  

 
 

Učenici pohađaju nastavu Informatike od 5. do 8. razreda u moderno uređenoj i 

opremljenoj informatičkoj učionici. Informatika je redovni predmet za učenike 5. i 6. razreda 

a izborni predmet za učenike 7. i 8. razreda. 

Sve učionice su opremljene  računalom, internetskom vezom i LC projektorom. 

 

U školi se održavaju i brojne zanimljive izvannastavne aktivnosti: glazbena, likovna, 
recitatorska, glazbeno plesna i stvaralačka grupa, mali filmaši, mali zbor...  

 

U školi rade tri stručne suradnice: pedagoginja, edukacijska rehabilitatorica i knjižničarka. 
 
 

NASTAVA SE ODRŽAVA SAMO U JEDNOJ SMJENI!!!  
PRODUŽENI BORAVAK ORGANIZIRAN JE ZA 1., 2., 3. i 4. RAZREDE. 

 

 
 
 

 


