HODOGRAM UTVRĐIVANJA SPREMNOSTI ŠKOLSKIH OBVEZNIKA ZA UPIS U 1. RAZRED
u školskoj godini 2022./2023.

Utvrđivanje spremnosti školskih obveznika Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb realizirat će
tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja 2022. g. Postupak utvrđivanja provodit će se jednom tjedno u
dva odvojena termina. Svaki termin omogućit će utvrđivanje spremnosti za 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 Krunom 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 neke zarazne bolesti).
Pri ulazu poželjno je dezinficirati ruke. Roditelj je obvezan nositi zaštitnu masku na licu tijekom
cijelog boravljenja u školi. Dijete nosi zaštitnu masku u skladu sa željom roditelja.
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.
Nakon što je svako dijete s roditeljem smješteno za zasebni punkt, psihologinja dolazi po djecu te ih
vodi do prostorije u kojoj će ostvariti grupno psihologijsko testiranje. Roditelji za to vrijeme ostaju za
punktom i ispunjavaju informativni upitnik za roditelje. Tijekom psihologijskog testiranja u prostoriji
će se istovremeno nalaziti svi naručeni školski obveznici (najviše njih četvero). Djeca pritom sjede u
klupama koje su međusobno udaljene.
Po završetku psihologijskog testiranja pedagoginja, edukacijska rehabilitatorica te učiteljica
primjenom razgovora i djetetu zanimljivih zadataka utvrđuju razinu razvijenosti njegovih
predvještina čitanja, pisanja i računanja, poznavanja osnovnih podataka o sebi, pažnje i
koncentracije, komunikacijskih vještina te odnosa prema djeci i odraslima. Po završetku opisanog
utvrđivanja dijete se vraća roditelju.
Nakon što je dijete realiziralo sve segmente utvrđivanja spremnosti za polazak u 1. razred pri školi, a
roditelj ispunio informativni upitnik za roditelje svakom se roditelju ponaosob daje povratna usmena
informacija o utvrđenoj razini spremnosti njegovog djeteta.

