
OBAVIJEST ZA RODITELJE 

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOGA STANJA DJETETA ZA UPIS  

U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠK. GOD. 2020./2021.  

 

Poštovani roditelji! 

Obavještavamo Vas da će se utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta i upisi u prvi razred osnovne škole 

u šk. god. 2020./2021. s upisnoga područja Osnovne škole Sesvetski Kraljevec provoditi na sljedeći 

način: 

- početak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta počinje 1. lipnja 2020.   

- Škola će obavijestiti roditelje o novim terminima na primjeren način, no roditelji također  mogu 

radi dogovora termina kontaktirati sa stručnom službom Škole od 25. do 29. svibnja 2020., od 

8.30 do 11 sati, telefonom na broj 01/2046-615) 

- u pratnji djeteta smije biti samo jedan roditelj/skrbnik 

- roditelj treba djetetu i sebi prije odlaska u školu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Osobe s 

povišenom tjelesnom temperaturom i s respiratornim tegobama ne mogu pristupiti 

utvrđivanju psihofizičkoga stanja.  

- roditeljima nije dopušten ulazak u školu tijekom utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, 

nego će za njih biti osiguran odgovarajući prostor ispred škole  

- roditeljima će biti potrebna kemijska olovka, stoga molimo da zbog higijenskih razloga 

donesete vlastitu olovku  

 

Podsjetnik na potrebnu dokumentaciju: 

- roditelji trebaju donijeti u školu presliku rodnoga lista i OIB djeteta 

- roditelji zainteresirani za produženi boravak trebaju prilikom upisa donijeti potvrdu o 

zaposlenju oba roditelja 

- mole se roditelji čija će se djeca koristiti školskim autobusom da donesu jednu fotografiju 

djeteta veličine 3*3,5 cm 

- djeca s upisnih područja drugih osnovnih škola pristupaju utvrđivanju psihofizičkoga stanja u 

školi kojoj pripadaju te se mišljenjem Povjerenstva i molbom za upis javljaju Osnovnoj školi 

Sesvetski Kraljevec  

- mole se roditelji djece koja imaju medicinsku, psihološku ili logopedsku dokumentaciju da 

donesu preslike navedene dokumentacije u školu  

- roditelji će dobiti sve potrebne obrasce koje treba ispuniti u školi 

 

Termine za sistematski pregled prije upisa u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2020./2021. u školskoj 

ambulanti Biserke Labavić, dr. med., spec. školske medicine možete rezervirati na internetskoj 

aplikaciji za naručivanje www.terminko.hr.  

 

 

 

http://www.terminko.hr/

