REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Služba za društvene djelatnosti
KLASA: 602-02/15-01/265
URBROJ: 2133-05-01/1-15-1
Karlovac, 10. prosinac 2015.
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti na temelju članka 17. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine" broj 87/2008., 86/2009, 92/2010, 105/2010,
90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), donosi

PLAN UPISA
djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2016./2017.
I
Sukladno članku 42. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u prvi razred osnovne škole
upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života, tj. djeca rođena u razdoblju
od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2010. godine i djeca kojoj je u školskoj godini 2015./2016. odgođen upis u prvi
razred osnovne škole.
Iznimno od gore navedenog, temeljem rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji u prvi razred mogu
se upisati i djeca koja do 31. ožujka tekuće godine nemaju navršenih šest godina života. Zahtjev za uvrštavanje
djeteta u popis školskih obveznika roditelj podnosi Uredu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
II
Ured državne uprave usklađuje sa školama vrijeme i mjesto provođenja upisa u prvi razred osnovnih škola
Karlovačke županije, i upućuje pojedinačne pozive roditeljima djece dorasle za upis u prvi razred u školskoj
godini 2016./2017. na temelju podataka dobivenih od Policijske uprave Karlovačke.
III
Roditelj, odnosno staratelj djeteta prijavu za upis u prvi razred osnovne škole izvršit će u školi koja je s obzirom
na mjesto prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, Odlukom o mreži osnovnih škola utvrđena upisnim
područjem škole. Stoga je potrebno da škole razvrstaju djecu dorasle za upis u prve razrede prema niže
navedenim upisnim područjima ali i da razmotre zahtjeve upisa onih učenika koji ne pripadaju njihovom upisnom
području, a što je moguće učiniti samo u onim slučajevima kada taj upis neće dovoditi do povećanja opsega
djelatnosti škole odnosno neće utjecati na formiranje većeg broja razrednog odjela uzimajući u obzir najviši broj
učenika u razrednom odjelu od 28 (članak 18. Zakona).

