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Predmet: Uključivanje djece i učenika izbjeglica iz Ukrajine u odgojno-

obrazovni sustav Republike Hrvatske 

     - obavijest, daje se  
 

Poštovane ravnateljice, poštovani ravnatelji, 

  

uslijed agresije na Ukrajinu te događanja vezanih uz stanje u Ukrajini Vlada Republike Hrvatske 

je na sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine donijela Odluku o osnivanju Međuresorne radne 

skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. Kao 

članica Europske unije, Republika Hrvatska slijedi Direktivu Europske unije o privremenoj 

zaštiti koja osigurava, u slučaju velikog broja izbjeglica s kriznog područja, pravo na rad, 

stanovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na obrazovanje.  

  

Kako je Republika Hrvatska preuzela obvezu prihvata i integracije izbjeglica, obveza je svih 

dionika i institucija omogućiti tim osobama ravnopravno sudjelovanje u gospodarskom, 

socijalnom i kulturnom razvoju svoje nove okoline te omogućiti obrazovanje kroz uključivanje u 

odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Kako bi se navedeni proces olakšao s obzirom na 

činjenicu da se približava kraj nastavne godine, a predviđa se privremeni boravak izbjeglica u 

Republici Hrvatskoj, svakom djetetu izbjeglici iz agresijom zahvaćene Ukrajine koje se uključuje 

u odgojno obrazovni sustav Republike Hrvatske u osnovnim i srednjim školama potrebno je 

osigurati: 

• sudjelovanje u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika bez testiranja; 

• istovremeno uključivanje u odgojno-obrazovni rad u razrednim odjelima u svim 

predmetima prema njihovim mogućnostima i sposobnostima; 

• na kraju nastavne odnosno školske godine zaključne ocjene i svjedodžbu. 

Upis u osnovnu ili srednju školu i provođenje pripremne nastave učenja hrvatskog 

jezika 

 

Nakon utvrđivanja izbjegličkog statusa od strane nadležnih tijela, škole u suradnji s upravnim 

odjelima za obrazovanje u županijama, tj. Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba 

donose odluku o potrebi uključivanja u osnovne i srednje škole na njihovom području. Učenik se, u 

pravilu, upisuje u onu osnovnu školu kojoj pripada prema upisnom području. Upis učenika u 

srednje škole organizirat će se prema postojećim obrazovnim programima, a ako u sustavu 

Republike Hrvatske ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u matičnoj zemlji, ima 

pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu koji se provodi u srednjoj 

školi u koju će biti upisan. 
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