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Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na temelju 
članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi  (Narodne novine, broj 
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 
64/20) po službenoj dužnosti donosi 
 

PLAN UPISA 
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. 

za područje Istarske županije  
 
 

1. 
U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na području Istarske 

županije, upisuju se djeca koja do 1. travnja 2021. godine  navršavaju šest godina života, kao 
i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu 
školu, a školski su obveznici. 

Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati i djeca koja će šest godina navršiti 
do 31. prosinca 2021. godine, ako to na zahtjev roditelja ili skrbnika/ce za prijevremeni upis 
odobri ovaj Upravni odjel.  
 

2. 
Temeljem Plana upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za 

područje Istarske županije, pripremu upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 
2021./2022. za pojedina teritorijalna područja Istarske županije (Puljština, Poreština, 
Labinština, Rovinjština, Bujština, Buzeština i Pazinština) vodit će službenici Upravnog odjela 
za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije u sjedištu te službenici u izdvojenim 
mjestima rada, sukladno unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu  upravnih tijela Istarske županije . 

Nadležni službenici utvrdit će postupke i rokove radnji u pripremi i provedbi upisa, te 
putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih  
poziva i na drugi primjeren način obavještavati roditelje o rokovima predupisa, rasporedu 
pregleda, rokovima i načinu podnošenja zahtjeva za prijevremeni upis, te o rokovima upisa. 
 

3. 
Za osnovne škole područja Puljštine, Labinštine, Poreštine, Rovinjštine i Bujštine, u 

periodu od 27. siječnja do 29. siječnja 2021. godine, provest će se predupisi, po posebnom 
rasporedu kojeg će utvrditi nadležni službenik ovog Upravnog odjela u dogovoru s osnovnim 
školama i o tome na primjeren način obavijestiti roditelje (putem oglasnih ploča osnovnih 
škola, dječjih vrtića, školskih ambulanti, te na dostupnim mjestima za oglašavanje u 
gradu/naselju i/ili putem medija). 

 
 



                                                             
 

4. 
Službenici ovog Upravnog odjela, nakon što na predupisima ili na drugi način prikupe 

potrebne podatke, utvrdit će  popis djece dorasle za upis  i  dostaviti ga stručnim 
povjerenstvima osnovnih škola svog uredovnog područja najkasnije do 1. ožujka 2021. 
godine. 
 

5. 
Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja 

djeteta. 
Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne 

škole provodi se unutar roka određenog Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog 
stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine, broj 67/14) - od 
31. ožujka do 15. lipnja 2021. godine, prema rasporedu kojeg predlažu stručna povjerenstva 
škola, a nadležni službenik za pojedino školsko područje u suradnji sa stručnim povjerenstvom 
škole pobrinut će se da roditelji školskih obveznika budu na primjeren način obaviješteni o 
vremenu i mjestu pregleda, te potrebnoj dokumentaciji.  

Iznimno od roka određenog Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja 
djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine, broj 67/14), djeca s već 
utvrđenim teškoćama u razvoju pristupit će utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi 
razred od 1. veljače do 15. travnja  2021. godine, sukladno članku 4. stavak 9. Pravilnika o 
osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
(Narodne novine, broj 24/15) 

Za dijete koje upisuje prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022., a 
stručno povjerenstvo škole za njega predloži osiguravanje pomoćnika u nastavi ili stručnog 
komunikacijskog posrednika, škola, sukladno stavku 1. i 2. članka 6. Pravilnika o pomoćnicima 
u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 102/18 i 22/20), 
podnosi zahtjev ovom Upravnom odjelu na propisanom Obrascu 1. koji je sastavni dio 
navedenog pravilnika do 15. lipnja 2021. godine. 

 
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje 

je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 30. svibnja 2021. godine o tome 
obavijestiti stručno povjerenstvo koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme. 

 

6. 
 Roditelj  odnosno skrbnik koji želi upisati dijete rođeno od 1. travnja 2015. do 31. 
prosinca 2015. godine, može najkasnije do 31. ožujka 2021. godine podnijeti zahtjev za  
prijevremeni upis (Obrazac 6. – Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika) 
Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije u u sjedištu ili u 
izdvojenim mjestima rada prema mjestu stanovanja. 

Dijete kojem se rješenjem odobri prijevremeni upis upisuje se u školu prema upisnom 
području prema istim uvjetima kao i školski obveznici.  

 
 

7. 
Stručno povjerenstvo škole, nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog 

stanja djeteta radi redovitog upisa u prvi razred osnovne škole,  predložit će ovom Upravnom 
odjelu odgodu upisa u prvi razred, ako: 
– procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom 

stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj, 
– se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u 

zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u 
zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili 



                                                             
 

ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka 
značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj. 

Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za 
jednu školsku godinu. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu donosi rješenje o 
odgodi upisa u prvi razred osnovne škole na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. 

Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će 
uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja, 
a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati program 
predškole. 
 

8. 
Roditelj odnosno skrbnik djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili s višestrukim 

teškoćama u razvoju koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja 
njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb 
izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja za samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo 
na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje psihosocijalne pomoći, može 
podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u I. razred osnovne škole (Obrazac 
6. - Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika) Upravnom odjelu za 
obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije  u sjedištu ili u izdvojenim mjestima 
rada prema prema mjestu stanovanja. Uz zahtjev roditelj obvezno dostavlja medicinsku 
dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje 
jedinstvenog tijela vještačenja.  

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije donosi rješenje 
o privremenom oslobađanju djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od 
jedne školske godine ili dulje na temelju prijedloga stručnog povjerenstva. 

U slučaju da se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u sustav odgoja i obrazovanja, 
roditelj ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje 
djeteta u listu školskih obveznika. 

 
 9. 

Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. provest će se nakon 
završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi  upisa u prvi razred 
osnovne škole na pojedinom teritorijalnom području Istarske županije, do 18. lipnja 2021. 
godine, prema posebnom rasporedu kojeg će utvrditi nadležni službenici za svako školsko 
područje u dogovoru s osnovnim školama  i o tome će se  na primjeren način obavijestiti 
roditelje, a iznimno do 31. kolovoza 2021. godine za djecu koja iz opravdanog razloga ostanu 
neupisani. 
   

10. 
 Škole su dužne provoditi upise  prema upisnim područjima sukladno Vladinoj Odluci o 
donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja 
(Narodne novine, broj 70/11) te dokumentu Upisna područja matičnih i područnih osnovnih 
škola, objavljenom 6. veljače 2012. godine na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta, prema prebivalištu ili prijavljenom boravištu djeteta i/ili roditelj i u skladu s  izmjenama 
upisnih područja za ona područja gdje su  osnivači škola naknadno  donijeli izmjene 
 Iznimno, sukladno članku 18. u svezi s člankom 69. stavak 5. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može se izvršiti upis u prvi razred osnovne škole izvan 
upisnog područja, ako  to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela. 

Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada 
škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području.  

 
 



                                                             
 

11. 
 Osnovne škole dužne su odmah nakon provedenih upisa nadležnom službeniku 
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije dostaviti obavijest 
o broju upisane djece. 

 
 

 
Pročelnica 

                                                                                                    Patricia Percan 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Službenicima  Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
2. Osnovnim školama - svima 
3. Stručnim povjerenstvima osnovnih škola za utvrđivanje 
       psihofizičkog stanja djeteta  
       -  n/r predsjedniku, putem škole, svima 
4. Stručnim povjerenstvima Ureda (upravnog odjela) za utvrđivanje 

psihofizičkog stanja djeteta  
n/r predsjedniku, putem škole, svima 

5. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 
Služba za školsku i adolescentnu medicinu, M.Gioseffi 1, Poreč 
- školskim liječnicima, svima 

6. U spis predmeta 
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