
 

HODOGRAM UTVRĐIVANJA SPREMNOSTI ŠKOLSKIH OBVEZNIKA ZA UPIS U 1. RAZRED 
 za školsku godinu 2021./2022. 

 

 
 

Hodogram je,  poštujući epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj izrađen u skladu s preporukama 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

Utvrđivanje spremnosti školskih obveznika Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb realizirat će tijekom ožujka, 

travnja, svibnja i lipnja 2021. g. Postupak utvrđivanja provodit će jednom tjedno u dva odvojena termina. 

Svaki termin omogućit će utvrđivanje spremnosti za troje, do najviše četvero školskih obveznika.  

Školski obveznik (u daljnjem tekstu: dijete) na utvrđivanje spremnosti za polazak u 1. razred dolazi u pratnji 

isključivo jednog roditelja/staratelja/skrbnika (u daljnjem tekstu: roditelj). 

Roditelj i dijete dužni su doći na sporedni ulaz Škole, kojem se pristupa iz Gregorčičeve ulice (bočna, sjeverna 

strana školske zgrade, ulica usporedna s Ilicom). Termin dolaska dogovara se unaprijed s učiteljicom Čengić, 

putem maila kruna.cengic@gmail.com 

Dijete i roditelj obvezni su pričekati djelatnika Škole (člana stručne službe) koji će im dozvoliti ulazak u školsku 

zgradu. 

Od roditelja se očekuje odgovorno ponašanje, koje podrazumijeva dolazak s djetetom dobrog zdravlja (ne 

pokazuje simptome bolesti Covid- 19). 

Pri ulazu potrebno je dezinficirati ruke. Školski obveznik i roditelj obvezni su nositi zaštitne maske na licu 

tijekom cijelog vremena boravka u školi.   

U pratnji djelatnika Škole dijete i roditelj odlaze na prvi kat Škole. Pri dolasku na prvi kat svaki roditelj i dijete 

smještavaju se za zasebni punkt (stol i dva stolca). Punktovi su međusobno odijeljeni razmakom većim od 10 

metara.   

Nakon što je svako dijete s roditeljem  smješteno za zasebni punkt, psihologinja dolazi po svako dijete 

ponaosob te ga vodi do učionice u kojoj će ostvariti grupno psihologijsko testiranja u trajanju do 25 min. 

Roditelj za to vrijeme ostaje za punktom i ispunjava informativni upitnik za roditelje. 

Tijekom psihologijskog testiranja u prostoriji će se istovremeno nalaziti svo troje školskih obveznika. Djeca 

pritom sjede u klupama koje su međusobno udaljene više od 5 metara. Svi prozori učionice širom su otvoreni 

tijekom cijelog trajanja testiranja (osim u danima izrazito nepovoljnih vremenskih prilika, kad će svi prozori biti 

nagibno otvoreni). 

Po završetku psihologijskog testiranja dijete u pratnji pedagoginje ili edukacijske-rehabilitatorice napušta 

učionicu te odlazi u ured pedagoginje gdje se u vremenskom trajanju od najviše 10 minuta vrši utvrđivanje 

razine razvijenosti predvještina čitanja, pisanja i računanja, poznavanja osnovnih podataka o sebi, djetetove 

pažnje i koncentracije, komunikacijskih vještina te odnosa prema odraslima. U uredu istovremeno uz dvoje 

ispitivača zajedno borave po dvoje djece. Ispitivač i dijete sjede na suprotnim stranama stola, na međusobnoj 

udaljenosti od 2 metra. Također postoji propisana fizička distanca između dvoje djece. Tijekom trajanja 

razgovora s djetetom, najmanje jedan prozor u prostoriji je otvoren. Po završetku razgovora, dijete se vraća 

roditelju. 

Nakon što je dijete završilo postupak utvrđivanja spremnosti za polazak u 1. razred, a roditelj ispunio 

informativni upitnik za roditelje svakom se roditelju ponaosob daje povratna usmena informacija o utvrđenoj 

spremnosti njegovog djeteta. 

Nakon toga roditelj i dijete napuštaju Školu istim putem kojim su u nju i ušli.  

Po završetku cijelog navedenog postupka svi stolovi, stolci i kvake te rukohvat stubišta se dezinficiraju, dok 

se sve korištene prostorije prozračuju. 


