
 

 

 

Spremnost za školu 

 

 
Upis u prvi razred osnovne škole reguliran je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi  te Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. 
- Osnovno školovanje je obvezno za sve učenike u Republici Hrvatskoj, 
- U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine 
imaju navršenih šest godina života. 
- Iznimno, na zahtjev roditelja i prijedlog povjerenstva, u prvi se razred može upisati dijete koje do 31. 
ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života, a nije rođeno iza 31.8. 
- Prije upisa u prvi razred osnovne škole utvrđuje se psihofizičko stanje djeteta. 
- Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje Stručno povjerenstvo koju čine liječnik škole-specijalist školske 
medicine, psiholog, pedagog i/ili defektolog i učitelj.  
 
 
Utvrđivanje spremnosti za školu uključuje: 

- pregled kod školskog liječnika, 

- testiranje u školi. Test spremnosti za školu nije test inteligencije, već se procjenjuju ono o 
čemu ovisi uspjeh u početnom školovanju: percepcija, grafomotrika, usvojenost informacija o 
svijetu oko sebe (“praktično znanje“),  praćenje i razumijevanje upute i drugo. 

- Ispitivanje spremnosti djece za školu provodit će se od ponedjeljka 5. ožujka 2018. do 
srijede 14. ožujka 2018. godine. 

 
Informacije o djetetu prikupljamo kroz: 

• upitnik za roditelje; 

• rezultat koje je dijete postiglo na testu spremnosti za školu; 

• opažanje djeteta tijekom testiranja; 

• individualno ispitivanje (izgovor glasova, usvojenost glasovne analize i sinteze, i dr.); 

• pregled kod školskog liječnika; 

• eventualne nalaze sustručnjaka npr.logopeda, psihologa, neurologa..., za djecu s posebnim 
razvojnim potrebama 

• od predškolske ustanove koju je dijete pohađalo. 
 
Nakon procjene spremnosti za školu, Stručno povjerenstvo Ureda na prijedlog Stručnog povjerenstva 
škole određuje: 
- redoviti upis 
- prijevremeni upis (za djecu koja do 1.4. tekuće godine nisu napunila 6 g.) 
- odgodu upisa (za jednu školsku godinu) 
- privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred 
- ili utvrđuje primjereni oblik školovanja. 
 
 
Kriterij za upis djeteta u prvi razred u najvećoj mjeri je kronološka dob, te je umanjeno značenje 
utvrđivanja spremnosti za školu kao činitelja o kojem će ovisiti upis. 
 
Prva iskustva sa školom (uspjeh ili neuspjeh) utječu na djetetovu sliku o sebi, ali i stav prema školi i 
općenito motivaciju za učenje. 

 
Priredila Nataša Buzarinov, psihologinja škole 

 

 


