
 

UPISI DJECE U I. RAZRED – šk. godine 2018./2019. 
 

 

Poštovani roditelji! 
 

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju 
navršenih šest godina života. 
Ukoliko želite prijevremeni upis, odobrenje i zahtjev za pristupanje pregledu dobit ćete 
u Gradskom uredu,  prema mjestu boravka. Rok je do 31. ožujka. 
Predbilježbe za upis, za djecu koja ne pripadaju upisnom području naše škole, primamo 
na telefon i e-mail škole. Prije upisa u prvi razred obavezno je utvrđivanje 
psihofizičkog stanja djeteta kod stručnog povjerenstva: školski liječnik, pedagog, 
defektolog-logoped i učitelji. Ukoliko dijete  ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog 
stanja djeteta prema rasporedu pregleda, roditelj je dužan obavijestiti povjerenstvo 
pripadajuće škole (po mjestu boravka) do   30. svibnja, radi dobivanja drugog termina. 
 

1. Jedan dio pregleda obavlja se kod školske liječnice dr. Ivanke Koder-Krištof, DZ 
Centar, M. Laginje 16. Naručuje se na tel. 01/4843-818. Roditelji su obvezni prijaviti 
se pripadajućem liječniku od 1. veljače 2017. godine. Za učenike koji nisu s mreže 
naše škole, naručuju se kod pripadajućeg školskog liječnika po mjestu boravka. 
 

2. Drugi dio pregleda, utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u školi obavit će 
Povjerenstvo: Mara Azinović - pedagog, Mirta Kapetanović- logoped, Elvira Bačurin i 
Aleksandra Fekeža Vulje  učiteljice. 
Termini testiranja u školi su u travnju 2018. 
Popodnevni termini od 14.00 – 17.30 sati: 
- 09. travnja 2018.(ponedjeljak)  
- 17. travnja 2018. (utorak) 
- 23. travnja 2018. (ponedjeljak) 
Prije podne od 9.00 – 12.00 sati: 
- 10. travnja 2018.(utorak); 11. travnja 2018. (srijeda); 12. travnja 2018. (četvrtak) 
- 18. travnja 2018 (srijeda); 19. travnja 2018 (četvrtak); 20. travnja 2018 (petak) 
Naručuje se na tel. 01/4817-460 kućni 105 kod pedagoga ili 111 kod logopeda.  

2. Upisi su: 14, 15. i 16. lipnja 2018. godine, od 10.00 - 12.00 sati 
Potrebni dokumenti za upis: Mišljenje povjerenstva o pregledu i Rješenje o 
prijevremenom upisu. 
 

3. Roditeljski sastanak održat će se krajem lipnja, a obavijest ćete dobiti prilikom 
upisa u školu. 
 

Ostale informacije o našoj školi možete naći na web stranici škole: http://os-mkrleze-
zg.skole.hr/ 

 

R A D U J E M O  S E  V A Š E M  D O L A S K U !  

 

OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ZAGREB 
10 000 Zagreb, Kaptol 16 

Tel: 01/4817-460, Tel/fax: 01/4817-466 
OIB: 23046541950 

E-mail: osmk@os-mkrleze-zg.skole.hr 
Web: os-mkrleze-zg.skole.hr 
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