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ZAPISNIK
ELEKTRONSKOG IZGLASAVANJA 21.3.2017.

kojim je jednoglasno odlučeno da se objavi upis u prvi razred u šk.g. 2017./2018.,
kako dalje u tekstu slijedi:
Udruga roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu i Školski odbor Waldorfske
škole u Zagrebu objavljuju:

UPIS U PRVI RAZRED WALDORFSKE ŠKOLE U ZAGREBU
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Temeljem čl. 17. i čl. 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12,
16/12, 86/12 i 94/13) u prvi razred osnovne škole u šk. god 2017./2018. upisuju se
djeca koja do 01. travnja 2017. godine imaju navršenih šest godina života i to djeca
rođena od 01. travnja 2010. godine do 31. ožujka 2011. godine, kao i djeca kojoj je
prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu
upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.
Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati djeca rođena od 01.
travnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine, koja će šest godina života
navršiti do 31. prosinca 2017. godine, a temeljem rješenja o prijevremenom upisu
kojeg izdaje nadležni Gradski ured.
Prijave za ispitivanje za spremnost djeteta u Waldorfsku školu primaju se od
27. ožujka 2017., a testiranje se provodi od 03. travnja 2017. Ovisno o raspoloživosti
slobodnih mjesta u razredu prijave se primaju do 15. lipnja 2017. Ako se broj
raspoloživih mjesta popuni prije navedenog datuma, upisni postupak bit će zaključen
i ranije.
Roditelji će prilikom prijave dobiti termin za ispitivanje spremnosti djeteta za
Waldorfsku školu. Obvezno je da dijete obavi ispitivanje za spremnost u školu u
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područnoj školi prema mjestu stanovanja te sistematski pregled kod nadležnog
liječnika, specijaliste školske medicine u zdravstvenoj ustanovi.
Upisno područje Waldorfske škole u Zagrebu nije ograničeno.
Upisna dokumentacija:
domovnica
rodni list
ispunjeni školski obrasci
1 mala fotografija
potvrdu o obavljenom pregledu za školu
motivacijsko pismo.
Za
dodatne
informacije
molimo
obratiti
ravnatelj@waldorfska-skola.com i 01/6609 609.

se

na

školske

kontakte:

U Zagrebu, 21. ožujka 2017.

Zapisničarka:
Helena Ivetić
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Zagreb, 21. ožujka 2017.
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