Osnovna škola Smiljevac
Ivana Lucića 47, ZADAR, tel. 241 649

OBAVIJEST
Upis u I. razred osnovne škole

SMILJEVAC
za školsku godinu 2022./2023.
Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.
obavljat će se u vremenu od 27. do 29. lipnja 2022. godine

VRIJEME UPISA
Poslije podne: 27. lipnja ponedjeljak: od 15.00 do
19.00 sati
Ujutro: 28. lipnja utorak i 29. lipnja srijeda: od
9.00 do 13.00 sati

Za upis je potrebno popuniti obrazac Upisnice koju možete preuzeti ovdje.
Ukoliko niste u mogućnosti isprintati obrazac Upisnice, isti će biti dostupan u
školi, te će te ga moći popuniti na prilikom samog upisa. U tom slučaju molimo
Vas da ponesete vlastitu kemijsku olovku.
Prilikom
popunjavanja
Upisnice
obratite
pozornost
na
odabir
izbornih predmeta - Informatika i Vjeronauk. Ukoliko se odlučite da vaše dijete
pohađa izborne predmete, pohađanje je za tu školsku godinu obavezno. Isto tako
svojim potpisom na upisnici dajete pisanu suglasnost da će Vaše dijete pohađati
te izborne predmete.
Produženi boravak
Prilikom predupisa u 1. razred, roditeljima je predstavljena mogućnost
uključenja djeteta u produženi boravak na kojem je pedesetak roditelja pokazalo
preliminarni interes za upis djeteta u isti. S obzirom na to da je pokazan veći
interes od mogućeg broja upisanih, škola će morati napraviti listu prioriteta po
sljedećim kriterijima:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dijete u sustavu socijalne skrbi bez oba roditelja (potvrda Centra za
socijalnu skrb)
dijete zaposlenog samohranog roditelja (dokaz o statusu samohranog
roditelja/staratelja, potvrda Centra za socijalnu skrb)
dijete zaposlenog rastavljenog roditelja kojemu je povjereno
skrbništvo (potvrda Centra za socijalnu skrb)
dijete oba zaposlena roditelja (dokaz potvrda poslodavca o zaposlenju
roditelja/staratelja)
dijete iz obitelji s troje i više djece (izjava o broju djece u obitelji)
dijete koje koristi pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi
(potvrda Centra za socijalnu skrb)
dijete umirovljenog HRVI, ako je drugi roditelj zaposlen (potvrdu o
invalidnosti i zaposlenju)
ostalo

Dokumenti s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta roditelj/staratelj
djeteta prilaže uz Zahtjev (možete preuzeti ovdje) koji će ispuniti prilikom upisa.
Objava liste upisane djece u produženi boravak bit će 5. srpnja 2022. godine na
web stranici škole. Zbog zaštite osobnih podataka imena i prezimena djece
upisane u produženi boravak, bit će pod šiframa koje ćete dobiti na upisu.
Krajnji rok za predaju dokumentacije u svezi prioriteta za upis u produženi
boravak bit će do 1. srpnja 2022. godine.

Ravnatelj škole:
Bernardo Kotlar, prof.

