
POLAZAK U PRVI RAZRED 



Polazak u školu je  
prva bitna i velika  
promjena za dijete.  
Vaţan dogaĊaj jer  
nakon vremena  
provedenog u igri i  
nesputanog kretanja  
od djeteta se  
oĉekuje da preuzme  
odgovornost i  
obveze koje nameće  
školski sustav. 



Polazak djeteta u prvi razred 

• Jedan je od najvaţnijih  
trenutaka u ţivotu  
svakog djeteta. 

 
• To je uzbudljiv  
trenutak, no za neke  
praćen oduševljenjem,  
a za neke ne. 



Zrelost djeteta za upis u školu 

• Definiranje zrelosti- vrlo je sloţeno. 

• Predstavlja optimalan stupanj razvijenosti 

fiziĉkih i psihiĉkih funkcija djeteta. 

• Ovisi i o tome koliko je okolina omogućila djetetu  

da ovlada potrebnim iskustvima. 



a)INTELEKTUALNA  

ZRELOST 

•Dobro razvijen govor 

•Razvijenost namjerne  

paţnje i mogućnost  

koncentracije  

Razvijenost pred  

akademskih vještina 

•Razvijenost  

grafomotoriĉkih  

vještina vaţnih za  

pisanje 

I crtanje 

b) EMOCIONALNA 

ZRELOST 

•procjena djetetove  

sposobnosti  

reagiranja na  

uskraćivanje ţelja 

i potreba 

•Procjena djetetovih  

sposobnosti  

reagiranja 

na školski sustav  

vrednovanja, kritike,  

pohvale, uspjeh 

I neuspjeh 

c) SOCIJALNA 

ZRELOST 
•Odnosi se na  

razvijenu  

samostalnost u  

brizi o sebi 

•Odnosi se na  

usvajanje  

normi/sustava  

vrijednosti  

ponašanja 

•Znaĉi uspješnu  

komunikaciju s  

vršnjacima 

•Prihvaćanje 

autoriteta uĉitelja 

 PSIHIČKA ZRELOST 

TJELESNA 

ZRELOST 

•Teţina i visina  

kao preduvjet  

podnošenja 

fiziĉkih napora 

•Razvijen 

vid, sluh i  

ţivĉani sustav 



POLAZAK  
DJETETA U  

ŠKOLU 

oznaĉava ulazak djeteta u  
njemu posve drukĉiji svijet 



To je ulazak u svijet .... 

RADA I NOVE  

ORGANIZACIJE  

ŢIVOTA 

IGRE KOJA JOŠ  

UVIJEK TREBA  

ZAUZIMATI 

ODREĐENO MJESTO 

OBVEZA I 

ODGOVORNOSTI 



Kako će dijete funkcionirati u školskoj sredini?  

Kako će se dijete prilagoditi zahtjevima škole?  

Hoće li biti uspješno? 

Treba li znati slova?  

Moţe li dugo sjediti? 

PITATE SE... 



Zabrinutost roditelja razumljiva je i  

opravdana jer ... 

Dobra prilagodba djeteta na školu utjeĉe  

na: 

DJETETOV OSJEĆAJ ZADOVOLJSTVA  

KVALITETU DJETETOVA ŢIVOTA 

 
MOTIVACIJU ZA UĈENJE 

 
BUDUĆI STAV PREMA OBRAZOVANJU 



Dijete bi prije polaska u školu radi  

uspješnijeg napredovanja u školi 

trebalo vladati i odreĊenim  

navikama... 

nekima više, nekima manje a  

neke će se razviti/razvijati tijekom  

školovanja. 



TE NAVIKE SU ... 

HIGIJENSKE 
NAVIKE 

NAVIKE  
KULTURNOG  
PONAŠANJA 

NAVIKE 
OPĆE    

ORGANIZIRANOSTI  
TOČNOSTI 

I    
REDA 

NAVIKE 
UČENJA/  

INTELEKTUALNOG  
RADA 

NAVIKA 
FIZIČKOG 

RADA 



Obiteljski ţivot mora imati svoj odreĊeni ritam, ali  

škola diktira novi raspored dnevnog ţivota, koji prilikom  

polaska djeteta u školu posebno treba biti usredotoĉen na 

potrebe i obveze djeteta, a i roditelja prema školi. 

Vrijeme 
učenja za školu 

Vrijeme 
objeda 

Vrijeme ustajanja i 
odlaska na spavanje 

Vrijeme 
Za kućne poslove i obveze prema školi i obitelji 

Vrijeme 
odmora i slobodnog vremena 

Vrijeme rada roditelja 



Kada vaše dijete polazi u školu … 

• Razgovarajte o školi u pozitivnom ozračju 

• Ne plašiti dijete učiteljicom i školskim obvezama 
• Neka dijete samostalno usvoji vještine svlačenja, 
oblačenja, vezanja cipela i uzimanje jela 

• Prvi tjedan nastave - posvetite vrijeme svom školarcu 

• Pri biranju školskog pribora uključite dijete 

• Odredite djetetu prostor za rad 

• Naučite dijete na uspoređivanje i procjenjivanje 

•Pronađite osobu (ako dijete ostaje samo kod kuće) koja  
će brinuti o djetetu 

• Obavijestite dijete o promjenama koje ga čekaju 

• Igrajte s djetetom igre u kojima se poštuju pravila i red 
• Uvježbajte s djetetom ritam buđenja i odlaska na 
spavanje 
• Poučite dijete osnovnim pravilima ponašanja u prometu 
i uvježbajte najsigurniji put od kuće do škole 



Prvi nastavni dan 
•7. rujna 2020. godine: upoznavanje 

s  uĉiteljicama 

•Prvašići u pratnji JEDNOG roditelja  

dolaze u školu: 

•1.C (Nemĉićeva 8) i 1.D 

(Primorska 9) u 8 sati (B smjena) 

•1.A (Primorska 9) i 1.B 

(Nemĉićeva 8) u 14 sati (A smjena) 

 

• Podruĉne škole u 8 sati 

 

Drugi dan: 8. rujna 2020. po  smjenama: 

A- smjena- poslijepodne   

B-smjena- dopodne 



•Hrvatski jezik 5 sati 

•Likovna kultura 1 sat 

•Glazbena kultura 1 sat 

•Engleski jezik 2 sata 

•Matematika 4 sata 

•Priroda i društvo 3 sata 

•Tjelesno zdravstvena kultura  

3 sata 

•Izborni predmet: 

–vjeronauk 2 sata i informatika 2 sata 

•SR 1 sat 

•Dopunska ili dodatna nastava 1 

sat 

•Slobodne aktivnosti 1 sat 

NASTAVNI PREDMETI U  

1.RAZREDU 



Kriterij za formiranje razrednih odjela 

1. braća i sestre /smjena/ 

2. pokazana zrelost za školu 

3. mjesto stanovanja 

4. spol 

5. teškoće u razvoju 

6. zdravstveno stanje uĉenika 

7. socijalni uvjeti u obitelji 

8. izborni predmet 

 
 Popis uĉenika po razrednim odjelima neće biti javno objavljen. 



Ostale informacije: 

 
•Udţbenici i školski pribor 

• Raspored sati 

• Informacije za roditelje 

• Roditeljski sastanci 

• Obrok u školi 

 
•Putnici 

•Produţeni boravak 



Što oĉekujemo od vas? 
• POZITIVAN ODNOS PREMA ŠKOLI 

 
• INTERES ZA ZBIVANJA U ŠKOLI 

 
• RAZVIJATI NAVIKU UĈENJA 

 
• OMOGUĆAVANJE VREMENA ZA IGRU 

 
• POTICATI SAMOSTALNOST DJETETA 

 
• VODITI RAĈUNA O PREHRANI I SPAVANJU 

 
• UPUĆIVATI NA PRAVILNO DRŢANJE TIJELA 

 
• SIGURNOST NA PUTU DO ŠKOLE 

 
• STRPLJIVO S DJETETOVIM ŠKOLSKIM USPJEHOM 

 
• SURADNJA I PARTNERSTVO U ODGOJU I OBRAZOVANJU 



- pruţa brigu i podršku, 

- iskazuje jasna i pozitivna oĉekivanja na njegovo uĉenje i 

ponašanje, 

-pruţa priliku smislenog sudjelovanja u svakodnevnom ţivotu  

svoje obitelji, 

- razvija realan pogled na djetetove sposobnosti, 

- prihvaća bezuvjetno dijete takvo kakvo jest. 


