REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 602-02/16-01/13
URBROJ: 2125-01-04/1-16-01
Gospić, 25. 1. 2016. godine

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, na temelju
članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08. i 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 16/12., 86/12. 94/13. I 152./14.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja
psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („NN“ br. 67/14.) po službenoj
dužnosti donosi
PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017.
za područje Ličko-senjske županije
I
U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja u školskoj godini 2016./2017.na području
Ličko-senjske županije upisuju se djeca koja do 1. travnja 2016. godine imaju navršenih šest godina
života i to djeca rođena od 1. 4. 2009. do 31. 3. 2010. godine , kao i djeca kojoj je prošle školske
godine odgođen upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisani u osnovnu školu, a školski su
obveznici.
Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati djeca rođena od 1. travnja 2010. godine
do 31. prosinca 2010. godine, koja će šest godina života navršiti do 31. prosinca 2016. godine.
II
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji utvrđuje popis djece, školskih obveznika i
dostavlja ga stručnim povjerenstvima u osnovnim školama najkasnije do 1. ožujka 2016. godine.
Stručna povjerenstva škola predlažu raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i
dostavljaju Uredu, koji ga objavljuje putem medija i na oglasnim pločama odgojno obrazovnih i
zdravstvenih ustanova.
III
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa prvi razred osnovne škole provodi
se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2016. godine.
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je
utvrđeno rasporedom pregleda roditelj/skrbnik je dužan do 30. svibnja 2016. godine o tome
obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi
drugo odgovarajuće vrijeme.

IV
Roditelj odnosno skrbnik/ca i djeteta rođenog od 1. travnja 2010. do 31. prosinca 2010
godine., može najkasnije do 31. ožujka 2016. godi ne podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis
školskih obveznika za upis u I razred osnovne škole u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji,
Služba za društvene djelatnosti, Gospić, dr. Franje Tuđmana 4 ili u Ispostavama Ureda državne
uprave u Ličko-senjskoj županiji, prema mjestu stanovanja.
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i Ispostave Ureda donose rješenje o
prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole za pojedino dijete.
Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole ,
roditelj upisuje dijete u školu prema upisnom području prema istim uvjetima kao i školski obveznici.
V

Učenik/ca se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom
području, ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako se upisuje u školu koja
izvodi alternativne, međunarodne, te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

VI
Za dijete kojemu je u tekućoj godini odgođen upis u prvi razred, obvezno se u slijedećoj školskoj
godini ponovno provodi postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred.
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