
 
                                                                                 
 

                                      

 
 

O  B  A  V  I  J  E  S  T 
 
                                                       

o upisu djece u I. razred osnovne škole za                                            

školsku godinu 2017./2018. na području Grada Zagreba 

 

 Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. 

obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba   

8., 9. i 10.  lipnja 2017. 

 

U  I. razred osnovne škole dužna su se upisati djeca koja će do 1. travnja 

2017. godine navršiti 6 godina života. 

 

Prije upisa u I. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti 

utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole 

koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, sukladno 

Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba. 

  

Zahtjev za uvrštavanje u popis školskih obveznika djeteta koje nije 

školski obveznik, a do kraja 2017. godine navršit će 6 godina, 

roditelj/skrbnik može podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i 

sport, najkasnije do 31. ožujka 2017. godine, nakon čega će u Područnom  

 



 

uredu biti izdano Uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti 

utvrđivanju psihofizičkog stanja za upis u I. razred osnovne škole. 

 

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, 

roditelj/skrbnik dužan je osim Zahtjeva dostaviti i mišljenje stručne službe 

predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. 

 

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog 

stanja u naznačeno vrijeme, roditelj/skrbnik dužan je do 30. svibnja 2017. 

godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada 

prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme 

pregleda. 

 

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je  

predočiti školi slijedeće dokumente: 

 

1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom 

stanju djeteta prije upisa u I. razred 

2.  Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. 

razred 

3. Rodni list i OIB djeteta 

 

 

 

Molimo roditelje da nakon obavljenog liječničkog pregleda telefonom 

kontaktiraju Školu radi dogovora o terminu utvrđivanja psihofizičkog 

stanja djeteta.   

 

 
 

 
 

 
 

Povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta 

 



 

 
 

 
Upisno područje Osnovne škole Augusta 

Cesarca čine ulice: 

Andrilovečka, Andrilovečka 2, Andrilovečka 3, 

Andrilovečka 4, Breška, Čavićeva, Čemernička, 

Donje Svetice od broja 99 do kraja i od broja 42 

do kraja, Ferenščica I., Ferenščica I. odvojak, 

Ferenščica X., Ferenščica XI., Ferenščica II., II. 

Ferenščica V. odvojak, II. Ferenščica VI. odvojak, II. Ferenščica VII. 

odvojak, II. Ferenščica I. odvojak, II. Ferenščica II. odvojak, II. 

Ferenščica III. odvojak, II. Ferenščica IV. odvojak, Ferenščica III., 

Ferenščica IV., Ferenščica V., Ferenščica VI., Ferenščica VII., Ferenščica 

IX., Heinzelova od broja 80 do kraja i Heinzelova od broja 59 do kraja, 

Ivanićgradska od broja 67 do kraja i od broja 60 do kraja, Ivekovićeva, 

Ježevska, Kopčevečka, Leprovička, Lovinčićeva, Ul. majstora Buvine, 

Puhovska, Šaškovečka, Ulica grada Gospića, Ulica grada Vukovara od 

broja 284 do kraja. 

 

  

Osnovna škola 
Augusta Cesarca 

II. Ferenčica 9a, 
 

tel. 2451-967 

 

Služba za školsku i 
adolescentnu medicinu 

Peščenica-Ivanićgradska 38, 
tel. 2304-239                                                     

Leandra Miletić Činić, dr. 

med. 

parni              
18,30-19,30 

 
neparni          

12,30-13,30 

 


