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O S N O V N A 
Š K O L A
G R O H O T E

Školska godina 
2017./18.

1. Roditeljski sastanak u OŠ Grohote, 
utorak, 7. veljače 2017. u  13:15 sati

2. Predupis – Popuniti elektronički Upitnik 
na web stranici Ureda državne uprave 
u Splitsko-dalmatinskoj županiji: http://
www.udu-sdz.hr/PROSVJETA/upisi2017/
output/Odgovori_add.asp u vremenu od 
6. do 17. veljače 2017.

3. Obvezno se javiti u Školu (poželjno je i 
donijeti OIB djeteta, presliku rodnog lista 
i/ili domovnice) u vremenu od 1 . do 8. 
ožujka 2017.

4. Utvrđivanje psiho� zičke zrelosti u OŠ 
Grohote – utorak, 16. svibnja 2017.  u 
8:30 sati – Mirela Mijić, pedagog

5. Liječnički sistematski pregled (utvrđivanje 
psiho� zičke zrelosti) – ambulanta Grohote 
– dr. Ina Petric, spec. školske medicine – 
petak, kraj svibnja 2017. – jutro, prema 
dogovorenim terminima

6. Upisi u 1. razred OŠ Grohote za školsku 
godinu 2017./18. do 30. lipnja 2017.)

7. Polazak u 1. razred OŠ – rujan 2017.
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ŠTO JE POŽELJNO ZNATI 

PRED POLAZAK U ŠKOLU ?

• Ime, prezime

• Adresu stanovanja

• Svoju dob

• Boje – prepoznaje, imenuje

• Okuse (kiselo/slatko/slano/gorko)

• Članove obitelji (mama/tata/baka/djed/

brat/sestra…)

• Razvijena gruba motorika (održava 

ravnotežu, hoda po crti, hvata loptu, 

samostalno se oblači, stoji na jednoj nozi, 

I sl.)

• Godišnja doba

• Doba dana

• Odnose među predmetima, pojavama

• Pojam količine, veličine, brojanje do 10

Važno!

• Ukoliko se dijete iz opravdanih razloga ne 
prijavi u navedenim terminima, roditelj ili 
staratelj  dužan je do 30. svibnja tekuće 
godine o tome obavijestiti Školu te ćemo 
utvrditi sljedeći termin.

• Stručno povjerenstvo OŠ Grohote radi u 
sastavu:

• Mirela Mijić, pedagog – predsjednik

• Ina Petric, školski liječnik

• Ivana Blagaić, učitelj razredne nastave
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Školski obveznici su:
• Djeca rođena od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011.

• Djeca rođena od 1. travnja 2011. do 31. prosinca 2011. za koju roditelji/staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u 1. razred OŠ

• Djeca kojima je za šk. god. 2016./17. rješenjem Ureda odgođen upis u 1. razred OŠ

• Djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole


