INFORMATIVNI OBRAZAC ZA RODITELJE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO NA
PRIJEVREMENI UPIS DJETETA KOJE DO 31. OŽUJKA NIJE NAVRŠILO ŠEST
GODINA ŽIVOTA
Roditelj djeteta koji želi ostvariti pravo na prijevremeni upis djeteta može to pravo
ostvariti na sljedeći način
1. Roditelj/staratelj podnosi zahtjev za odobrenje prijevremenog upisa u 1. razred
osnovne škole Uredu državne uprave u Meñimurskoj županiji, Služba za društvene
djelatnosti, Čakovec, R. Boškovića 2. Uz zahtjev roditelj prilaže:
•
•
•
•

Presliku rodnog lista ili izvod iz matice roñenih,
Potvrdu o mjestu prebivališta za cijelu obitelj,
Original mišljenje (opisno) vrtića ukoliko ga je dijete polazilo,
Mišljenje psihologa

1. Službena osoba koja vodi predmet pismenim putem obavještava roditelja da je dijete
uvršteno u popis školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole te o mjestu i
vremenu pregleda kod nadležnog povjerenstva
2. Po okončanju upisnog postupka nadležno povjerenstvo obavještava Ured državne
uprave u Meñimurskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti o odobrenju ili
neodobrenju prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole za pojedino dijete
3. Po primitku obavijesti, službena osoba koja vodi predmet donosi rješenje protiv kojeg
roditelj ima pravo žalbe
4. Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne
škole djeteta roñenog nakon 31. ožujka roditelj upisuje dijete u školu prema
mjestu prebivališta prema istim uvjetima kao i ostali školski obveznici.
Dokumentacija potrebna za upis u školu:
•
•
•
•

rješenje ureda ili ispostave ureda kojim je odobren prijevremeni upis,
presliku rodnog lista ili izvod iz matice roñenih, (ukoliko se isti podaci neće
moći dobiti preko središnjeg ureda državne uprave),
potvrdu o mjestu prebivališta za cijelu obitelj, samo u slučajevima kada se
adresa na kojoj obitelj živi razlikuje od adrese prema Evidenciji MUP-a,
suglasnost ureda za upis u školu kojoj ne pripada prema upisnom području.

ZA SVE EVENTUALNE UPITE MOŽETE SE OBRATITI OSOBNO U PROSTORIJE
UREDA, PUTEM TELEFONA 374 112 , ILI E-MAILA mirjana.krnjak@udu-mz.hr

PRIMJER ZAHTJEVA
IME I PREZIME PODNOSITELJA ZAHTJEVA
ADRESA STANOVANJA
TELEFON/MOBITEL
E-MAIL ADRESA

URED DRŽAVNE UPRAVE U MEðIMURSKOJ
ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Čakovec, R. Boškovića 2
ZAMOLBA ZA PRIJEVREMENI UPIS DJETETA IME I PREZIME U I.
RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./2011.
Molim gornji naslov da uvrsti u Popis djece dorasle za upis u I. razred osnovne škole
ime i prezime, roñenog datum i mjesto roñenja, sa mjestom prebivališta/boravišta u mjesto,
ulica i kućni broj.
NAVESTI RAZLOGE RADI KOJIH SE TRAŽI PRIJEVREMENI UPIS.
POBROJATI DOKUMENTE KOJI SE DOSTAVLJAJU U PRIVITKU

U mjesto, datum
vlastoručni potpis

